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VOORREDE .

De brdeven van een aantal der oudste doopsyPZinde martelaren uit o»s
land ; hunne belvfdingen of herie&ten roan verhooren, door hen ondergaan ;
hunne testamenten o f afscheidsbeden en -bermaningen, nit den kerker win
de Aunnen gezonden ; de „Of/'erliederen" of liederen, op martelaren (meest
andere dan de schrijvers van de brdeven) bv~' o f kort na hun dood gedicht ;
en dit alles, zooals het reeds vroeg in het „Offer des .Heeren" en het daarLv~'
behoorende „Lietboeexken" is bj'eengebrcacht : ziedaar hetgeen in hettweede
deel dezer Babliotheca thane in n%euwe riitgaa f het licht ziet . Dat werk
may een historiseh gedenkstuk heeten van de grootste waardvf . Het may
dat om zvjn rvfken schat van de meest authentieke berichten uit den ti~'d
der bloedage veraolginq, van ongezoehte en vertrouwelifke mededeelangen
der vervolgden zelven over 'tgeen hun hart en de harten in hun kring
bewoog ; ar» den grooten invloed, daen het, geliefde lektuur als het in die

martelaarskringen was, heeft geoefend ; eindeljk omdat w j hier, indden
ergens, de onoervalschte teal en sehr jfwj'ze van omen 16d°eeuwschen
burgerstand to lezen krijgen .
Dat „Offer des Heeren" is een echt volksboek geweest . Hoe bezat het
ook al de deugden daarvan : met zijne beknoptheid wet het getad der
daaran opgenomen martelaars betre ft, zv~'ne levendige a fraisseling van
inhoud, van verhaal en brief, van gesprek en aermaning or godsdienstige
uiteenzetting ; niet het minst met de toegeooegde d%ederen, op bekende wvjxen, stiehtedijke o f wereldsche, gezet . Een volksboek, eigenlijk een volksboekje „om" - zooals het in de ooorrede van ket „Lietboecxken" heel „b j zich to dragen". Daartoe leende het zich uitnemend . De voortreffelvfke typographisehe uitooering met het even rooortreffelvfke papier der
166 eeuw heeft gemaakt, dat de tekst roan dit kloeke boekdeel toen kon
eoorden saamgevat in een deeltje, 'twelk, in leder gebonden, naet meer den
12,6 eM . lengte, 7,7 cM. breedte, 3,3 cM . hoogte heeft . De eerste uitgaaf
$s zel fs sdechts 10,2 cM. lang .
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Dat wvj dus voor cut tweede deel aan eene nieuwe u£tgaa f van dezen
bundel de voorkeur gaven boven die ban andere gedenkstukken uit den
hervormingstvfd, lag voor de hand . Yele van de liederen toch, voor dal van
b j'zonderheden uit de martelaarsgeschiedenis de d~nige en tegeljk van
tjdgenooten a fkomstage en betrouwbare zegslieden, z6jn nergens dan in de
zoo zeldzame exemplaren van dat „Ofj'er des Heeren" bewaard gebleven .
Era de braeven, beli~'dingen en testamenten, die w~l behalve in dexe en in
de misschien noq schaarscher voorkomende „Groote Offerboeken" ook b4
Van Braght eene plaats hebben gevonden, zijn daardoor geeraszans gevrvjwaard voor het gevaar roan in hun oorspronkelvjken norm to loor to gaan .
Reeds vddr Van Brayht Loch waren bid' het telkens herdrukken meer dan
dens veranderangen in den tekst ingeslopen o f aangebracht. Ook hf wv~'-

zigde laier en dear den zin of de taal . In zj'n werk mist de lezer iederen
zvaarborq, dat hvj die brieoen z+ddr zich hee ft nieE maar min o f meer ongewvjzigd, neen, maar taoord voor woord, preeies z6d' als z j zjjn opgesteld
o f ten menste zdd als zj aoor het eerst, in den regel ten hoogste een
paar jaren na den dood der schrjjvers, door de hunnen aan de pets zijn
toevertrouwd. Dien waarborg flu schenkt hem deze nieuwe uitgaaf.
Met diplomatische nauwkeurigheid is hier de oorspronkelajke tekst afgedrukt ; ook op de daaruit aangehaalde plaatsen in de Inleid'ingen . Alles
is herhaaldelfjk naar dien oorspronkedijken teksd gecorriyeerd. Eene enkele
foot (intusschen nergens in den tekst.), in de argedrukte vellen ontdekt,
heb ik flog kunnen heratellen in de Aanvullingen en Perbeteringen aan
het eande van dit deel . Ik verzoek den dezer vriendelv~'k van deze kennis
to nemen. De regelen, door mfjn mederedacteur in de Voorrede op deel I
uateengezet, xvfn door mif trouw gevolgd . Evenals Prof. Piapsai daar
doet, kan ook ik hier ieder verzekeren, dat, wanneer hv~' meent ergena eene
foot o f eene achtelooshead to ontdekken, er alle reden is om daarbvf to
denken aan eene misatellinq in het origineel . Ook de telkens noorkomende
ongemotioeerde spl%tsing en samenvoeganq van woorden evenala dat dikwvjls zonder eenige reden leesteekens en hoofdlettera worden gebezigd
of weggelaten : het is alles slaafseh, als men wil, uit de afgedrukte udtgaa f overgenomen ; behoudens de volgende uitzonderingen . Vooreerst is in
de teksten op den rand ter walle van de gelfjkmatigheid aan den naam
van het bijbelboek steeds eene hoo fdletter gegeven . Ten andere as - 't
keoam op niet meet dan Lien o f twaal f plaatsen voor - eene kennel j'ke
druk foot, „alleeene" moor „alleene" en dergl., verbeterd . Eindelvjk zj'n er
plaatsen, waar de lektuur door de allerwonderljkste aanwending van
leesteekens m . i. al to zeer bemoeiliikt wordt . Ik heb deze char gewfjxagd ; maar nooit zonder of an eene aanteekeninq aan den voet der bladxijde van die wijziginq rekenschap to geven of zulke plaatsen in de oorspronkeli~ke lezanq op to nemen in eene lijsl, die men aan het erode van
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dit deel vindt. Deskundigen kunnen dan casu quo onjuiste verbeteringen
veer opnieuw naar hun inaicht verbeteren. Daarentegen heb ik de opgaaf
van de aangehaalde teksden op den rend nergens gewifziqd, hoewel die
meer din dins onjuast en dan ook in andere oude uatgaven nog al eens
veranderd is.
Van de talr j'ke aanteekeningen zullen verscheede7ie in het ooq van taalyeleerden en geschiedvorschers overbodig zvfn. ltilen zjj echter zoo goed to
bedenken, dat deze uitgaa f uitdrukkelijk ook voor zulke lezers is bestemd,
die geene deskundigen zijn. Ik meen namelijk vooi • den inhoud van dit
deel Ee mogen hopen op belangstellinq in een breeder krdnq days in there
der geschaedvorschers alleen . Met mvjn mederedcccteur acht ik het vertrou-

wen niet onrechtmatig, daE gedeelten der „Bi6liothecd' allengs ook ter
hand zullen worden yenomen door dezulken, die, zonder in 't midst historici to zjn, door den band van pieteit zieh roerbonden gevoelen aan o9aze
vroegste protestczntsche geloo fsgetuigen en wie het daarom aantrekt zich
in de sours zoo innige, din veer aangrvjpende ontboexeminyen dier mannen en nrouwen to verdiepen .
Het „0ffer des Heeren" beoat van de braeven van nederlandsehe doopsgezinde martelaars de oudste, ten minste 3aet groodste gelal van die oudste ;
maar vin het overgroot geheele accntal hunner brievere niet meer da» ruivn
een derde . Dat zulk een overvloed daarvan moor ons an druk bewaard is
gebleven, is niet vreemd . Van de ruim 2000 martelaars en martelaressen
in de gexamenlj'ke Nederlanden zjn niet minder din drie vierden doopsgezind gezaeest (order deze bona een derde vrouwen) ; en al zulke brieven
acerden - hoe kon het anders? - als kostbare schatten do eere gehouden en,
zoolanq zip' niet waren gedrukt, zorgvuldag bewaard . Meer den ddn martelaar sehrjjft het ook met zoovele woorden, dat hV juist met dat doelzv~'n
brief ann de zv~'nen xendt. Zip zouden daarin een „adieu" o f „testament" o f
„uitersten te%l" van hem bezitten als bljvend aandenken ; woorden vase
zone hand, die zip' trouw m.ochten dezen en herlezen . Men zee ook bl. 22
van dat werk en Van Braght, bl. 366, 421, 543. Bovendien hielp de
enge betrekking waarin de oude Doopsgezinden tot elkaar stonden verhoeden, dat zulke brieven van hen, die aan alien dierbaar waren, verlorera
gingen ; terwv~'l zij er toe medewerkte dat die reedy vroeq aan de pers
werden toevertrouzod. - Natuurlvjk hoop ik in verdere deelen der '„ Bibliothecd' de ocerige martelaarsbrieben to doers oolgen . Voor laet eerstvolgend deel is eehter een zeker Diet minder belangwekkend gebied gekozen
gesehriften van de vroegsde nederlandsche tegenstanders der Hernorminq .
Prof. PIJP&B is met de bewerkinq daarvan verre gevorderd, een gedeedte
reeds ter perse gelegd.
Ook van dit deel is, ik vermeld het met groote erkentel!jkheid, de uatgaaf snogelvfk geniaakt door den milden steun van Directeureya van Tey-
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ler's Stiehting, het Haagseh Genootschap ter verdediginq van den Chrestelijken godsdaenst, het Pronineiaal Utreehtsch Genootschap van Hunaten
en Wetenschappen, en verder van verscheidene particulieren.
Mij rest min dank uit to spreken jegens hen, die mj in min arbeid
behulpzaam xvjn geweest : de trouwe hand, die het veeleischend u'erk der
correelie met mj heeft verricht ; mjia met ottze martelaarsliteratuur verlrouwde en nauwlettende vriend Ds . K . Vos to Woudsend, die insgelfjks
de proevera nazag en bet register heeft samengesteld ; mine vraenden en
andLtgenooteu Prof. F . PIJPEB era Prof. J. TE VPINS&L . Aan hunne vriendschap ben ik voor min arbeid veel verplicht . Bid' verscheidene plaatsen

heb ik mine meeninq aan de hunne kunnen toetsen en is hun zoo deskTCndiq oordeel aan dit werk ten goede gekomen ; met name bv~' plaatsen,
waar het er op aankwam in de vrv~' verwarde vodzinnen van briefschrfjvers o f dichters den gedachteng¢nq to onddekken . Wie vender mj met
inlichtingen is van dienst geweest ontvange hierbj mv~'n dank daarvoor.
Ten laatste : hoe dikwvjls heb ik bjj dezen arbetid mn ontslapen vader
gedacht ; den kundigen schrjjner van Mennds en David Joris' leven ; den
man, bj wien zich met even rake als grondage kennis van de geschriften
zvjner vaderen zulk een fjn inzicht in hun geesteljk leven verbond, een
inzicht door de hartelijkste lie fde voor hen maar die nooit blind wend
gewekt ; en die in vroeger jnren wel me9tigmaal mijn oog hee ft geopend
voor velerlei in die goede en trouwe, die vroyne en reehtsehapen wereld,
waarin het „Offer des Heeren" geboren is .
AMSTERDAM t 1 November 1904 .

CRAMEx

Het Offer des ileeren
na,ar de uitgaaf van 1570 .

INLEIDING.
Het „Offer des Heeren" is de oudste verzameling van brieven,
door nederlandsche duopsgezinde martelaars aan de hunnen geachreven ; van berichten, over bunne gevangenschap en hunnen dood door
tijd- en geloofsgenooten to boek gesteld ; van liederen, in de dagen
van hun verseheiden op hen gedicht : eene verzameling, die, nog
midden in den tijd der vervolging en niet eerst in hare nadagen
bijeengebracht, toen even vlijtig is gelezen als verbreid . In dit
boekje hebben de mannen en vrouwen nit die kringen, die zich
dagelijks met zwaard en brandstapel zagen bedreigd, opbeuring
en vertrooeting gevonden . Daaruit is hun vroom vertrouwen op
(hods genadigen bijstand telkene verlevendigd ; het heeft hun moed
gesterkt om zich noch huns geloofs noch Zijner to schamen, ook
niet in het bangst gevaar . Maar zy hebben ook door die brieven, in het aangezicbt des doods gedacht en geschreven, zich telkens weer laten vermanen tot dien levenswandel in rechtachapenheid en liefdebetoon en bereidheid om to lijden, die immers near
de Schrift door Christus van de zijnen werd gevraagd . Als geene
andere geschriften, misachien Mennds werken uitgezonderd, verplaatst
ons het „Offer des Heeren" rechtstreeks, zonder tuaschenkomet van
derden in de wereld van gedaebten en gezindheden, waarin het
hart van die vromen en goeden heeft geleefd . Voor onze geschiedkennis vloeit hier dan ook eene bron van de grootste waardij .
Toch is het bundeltje langen tijd weinig bekend geweest . In de
18i1e eeuw mocht een doopsgezind boekenliefhebber als Schagen
het, zelfs in verscheidene uitgaven, bezitten : aan het publiek, dat
dergelijke lektuar zocht, sehonk Van BragLt immers reeds Lang en
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in veel grooter overvloed datgeen wat het „Offer des Heeren"
wilds bieden . Pit laatste was dan ook in vergetelheid geraakt.
De groningsehe hoogleeraar Daniel Gerdes, op wiens veld van onderzoek toch het „Offer des Heeren" juist lag en die, zou men
zeggen, toen hij zijne „Historic Evangelii renovati" sehreef, het
wel eens most hebben ontmoet, noemt het in zijn „Catalogue librorum rariorum" „martyrologium rarissimum ." Iiij had
er voor het eerst van vernomen door een berlijnsch predikant,
Grona,u, die in het bezit was van een exemplaar, den druk van
1599, en dit aan G}erdes had gemeld.
In de tweeds helft
der 19de eeuw werd het anders . Iffier en char kwamen exemplaren
en wel van verschillende jaren to voorschijn . De Doopsgezinde
bibliotheek to Amsterdam, die der Gentsche hoogeschool, Prof .
Doedes, Ds. C. P. van Eeghen e . a . kochten die, welke zij machtig
konden worden, aan . De Hoop Scheffer deelde over het boekje een
en under mede in de „Doopsgezinde Bijdragen", jaargang 1870 ;
Doedes schreef over twee uitgaven, door hem gevonden, in zijne
„Nieuwe bibliographisch-historische ontdekkingen", 1876, en in de
„Studien en Bijdragen" van boll en Scheffer, IV (1878), bl . 233 vgg.
Eindeljjlc leverden Vapder Haeghen, Arnold en Vanden Berghe in
de „Bibliographie dea martyrologes protestants neerlanda,is", 1890,
II, p . 441-499, eene volledige bibliographie er van . Het Liedboek,
achter het „Offer des Heeren" geplaatst, is door Dr . Wieder, „De
Scbriftunrlijke liedekens", 1900, en Dr . Wolkan, „Die Lieder der
tiViedertaufer", 1903, besproken . Met een woord : het Offer des
Heeren is een vrij algemeen bekende t i t e I geworden . Dien vindt
men nog al eens genoemd. Van zijn inhoud echter is meestal minder sprake . Wie mag het boekje nog lezen? Welnu, aan dien inhoud
weer bekendheid to verscha .ffen ; ieder in de gelegenheid to atellen
om daarvan kennis to nemen en van de proeve van zestieudeeeuwsche taal en styl, die het biedt ; de aandacht to veatigen op
de wijzigingen, in de op elkaar volgende uitgaven aKtingebracbt, op
het kenmerkende van hetgeen de bundel bevat, op de juistheid,
sours de onjuistheid vin zijne mededeelingen : ziedaar het doe,
waarmee het thane opnieuw wordt uitgegeven .
In de 16de eeuw zelve hooren wij over ons boekje niet veel ;
weinig meer dan dat het reeds voGr April 1562 to Utrecht werd
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verkocht (zoo beleed VPillem Willemsz . voor bet hof aldaar, „Doopegezinde Bijdragen", 1903, bL 10, 31) ; dat het op den Index vin
1570 is geplaatst (Sepp, „Verboden lectuur", bl, 240) ; en dat Joos
de Tollenaer in 1589 het in een van zijne brieven noemt . Nog
minder vernemen wij er van, sedert in 1615 het eerete G}root
Offerboek was uitgegeven, dat in zijne vier drukken den inhoud
van „seecker offerboecxken", d . i, het „Offer des }Ieeren", opnam
en ftanvulde, gelijk Van Braght dit in 1660 weer met bet (root
Ufferboek deed . Toeh is bet voor dien tijd, tusschen 1562 en 1600,
in een buitengemeen groot aantal afdrukken verbreid geweest . Telkens was er eene nieuwe uitgaaf noodig ; in allerlei streken van
ons land werd er near gevraagd en is het door verschillende drukkers herdrukt. Van niet minder dan elf uitgaven zijn nog tegenwoordig exemplaren a,anwezig, van eene enkele meer din eon, van
andere slechts een enkel, en dan nog soma een in defekten staat .
Misschien hebben er nog meer uitgaven bestaan . Zoo eene van
1589, die althans door Schagen in eene eigenhandige aanteekening
voor in zijn exemplaar van 1599, op de Doopsgezinde bibliotheek
aanwezig, en eveneens in zijn „Naamrol" wordt vermeld ; die ook
(op zijn gezag?) door Seheffer, bl . 57, en Doedes, „Studien en Bijdragen", bl. 233, wordt opgegeven ; maar die, geloof ik, de laateten evenmin als ik ooit hebben gezien . Kan het jaartal 1589 op
den titel van het Liedboekje van n° . 9 (zie beneden) uitwjjzen, dat
dit uit een „Offer des Heeren" met volgend Liedboek, beide van
1589, is nagedrukt? Meer wasrschijnlijk is bet bestaan van eene
uitgaaf, die aan de nog aanwezige zal zijn voorafgegaan en van
1561 zal dagteekenen. Ds . Cuperus van Utrecht vermeldde ha,a,r in
eene aanteekening, door hem in zijn exemplaar van Schagen's
„Naamrol", inagelijks thans op de Doopsgezinde bibliotheek, bijgeschreven . Moes, „De Amsterdamsche boekdrukkers enz .", 1903,
afl . 5, bl. 5, neemt aan, dat deze druk er inderdaad is geweest .
Pit gevoelen vindt nieuwen steun in hetgeen ik zoo even mededeelde over exemplaren, die reeds voor April 1562 to Utrecht to
koop werden geboden. Inderdaad : bedenkt men, niet alleen hoe de
overheid jacbt heeft gemaakt op zulke kettersche geschriften en
ze, wear zij er beslag op kon leggen, ten vure heeft gedoemd ;
maar ook hoe zulke boekjes niet door aanzienlijken en geleerden
werden gekoeht, maar uitsluitend in den burgerstand, bij laat bet
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zijn niet onbemiddelde handwerks- en landlieden in omloop warm,
daar dagelijks werden gelezen en dus het eerst gevaar liepen van
to verslijten en verloren to gaan ; voorts, hoe men sedert de uitgaaf van de G}roote Offerboeken (1815-1631) en do talrijke gezangboeken van de 17de eeuw het overbodig moethebben gevonden
flu nog de oude onvolledige „Offer's des Heeren" to bewaren ;
eindelijk hoe het ~~nige bekende exemplaar van de uitgaaf van
1562 eerst in 1876, dat van die van 1566 eerst in 1887, een
der drukken uit bet jaar 1578 (n° . 6) eerst kort voor dit laatste
jaar door een toeval voor den dag is gekomen : dan ziet ieder,
hoe de mogelijkheid geenszins is uitgesloten dat vroeg of last nog
uitgaven zullen worden ontdekt, waarvan wij tot dusver niet weten .
Alleen dat daaronder eene editie van 1542 zal voorkomen, zooals
Schagen opgeeft, bond ik met Scheffer, bl . 55, de „Bibliographie",
bl . 455, en Wieder, bl . 140, voor ondenkbaar of zoo goed als ondenkbaar.
De elf thane bekende uitgaven zijn de volgende : n0. 1, 1562 ;
n° . 2, 1566 ; n° . 3, 1567 ; n° . 4, 1570 ; n° . 5, 1578a bij Biestkeus ;
n° . 8, 1578b to Emden (?) ; n° . 7, 1580 ; n°. 8, 1590 ; n° . 9, 1592 ;
n° . 10, 1595 ; n°. 11, 1599 .
Yoordat ik van deze elf bekende uitgaven ga vermelden, waarin
zjj reeds bjj eerste image blijken zich van elkaar to onderscheiden,
jaar van uitgaaf, naam en pleats van den drukker, omvang, enz . :
eerat eon enkel woord over alle to zamen . Het is onnoodig er over
nit to weiden, van hoe grooten dienst mij bjj de flu volgende beschrijving maar ook bij mijn verderen arbeid de „Bibliographie" is
geweest . Daalt zjj telkens tot de kleinste bijzonderhedeu van den
druk, de paginatuur, de wit gelaten bladzijden, sierletters, drukteekens enz. of : voor mijn doel is hot niet noodig haar daarin to volgen .
A1 de genoemde elf uitgaven zijn in kl . 8° met uitzondering
van n0. 1 en 2, die in vierkant 16 0 zijn. Zonder uitzondering daarentegen geldt van alle, dat zjj gedrukt zijn met gothische letter ;
dat de tallooze randteekeningen bij de brieven enz . zoowel als in
hot Liedboek slechts enkele malen iets anders inhouden dan de
opgaaf van de aangehaalde bijbelteksten ; dat zjj alleen op de rectobladzijden zijn gepagineerd en recto- en verso-zijden samen voor een
tellen : ook bij hot Liedboek is dit het geval ; eindelijk, dat op hot
titelblad zoowel roode als zwarte letters voorkomen . In alle uitgaven
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begint met het Liedboek eene nieuwe paginatuur, alleen niet in n° . 8
en 10 . Daarentegen loopt in a11e behalve in n° . 1, 2 en 6, de signatuur van het n Offer des fleeren" in het Liedboek door . Eindeljjk is
van al deze elf uitgaven een exemplaar voorhanden in de Doopsgezinde bibliotheek behalve van n° . 2, waarvan de e~nige bekende
afdruk zich in de Gentsche bevindt, en van n° . 6, dat alleen dear
en in de Utrechtsche bibliotheek aanwezig is .
In no . 1 tot en met 7 ontbreekt iedere aanwijzing van pleats
en drukker . Dit epreekt ook van zelf . Nergens kon men toen
nog zonder gevaar zijn naam aan zulke geschriften geven ; en
geldt dit niet meer voor n°. 6 en 7, indien het eerste to Emden, het andere to Amsterdam mocht zijn gedrukt, dan heeft
zeker de gewoonte, gevolg van den dwang die kort geleden nog
heerschte, nagewerkt en gemaakt dat die opgaaf achterwege is
gelaten .
De titel en de voorrede zijn van de eerste uitgaaf tot de elfde
toe zoo goed a1s dezelfde gebleven . Alleen wordt van n° . 2 of
meestal zoowel op dien titel als aan het slot der voorrede vermeld,
dat aan deze uitgaaf een en ander is toegevoegd ; ook dan als er
sedert de vorige letterlijk mete is bijgekomen en die woorden eenvoudig nit eene vroegere uitgaaf zijn nagedrukt .
De druk van de meeste uitgaven is korrekt . Alleen in sommige
vellen van die van 1592 - ook de „Bibliographie" noemt deze in
typographisch opzicht de slechtste - laat hij veel to wensehen
over ; en de drukkers van 1580 en 1599 hebben vrij wat meer
fouten gemaakt dan die van 1562 en van 1570, die beiden al
feel nauwkeurig zijn. Dat in de spelling vaste regela zouden zijn
gevolgd ; dat een volgende drukker zich bij de wijzigingen, die hij
in de spelling van zijn voorganger bracht, gelijk bleef, heb ik niekunnen ontdekken . Integendeel, hierin heerscht groote verscheident
heid . Dezelfde drukker, die eenige keeren achtereen „maer" in
„mer", „iek" in „ic" verandert, laat dan weer en in hetzelfde vel
„maer" en „ick" staan. De uitgaaf van 1567, n°. 3 heeft allerlei
wijzigingen gebracht in de spelling, die n° . 1 en 2, 1562 en 1566,
haar boden ; o . a. in de voorrede en in de beljjdenis van Hans van
Overdam. Daarentegen nam zj b . v . de brieven van Jacques d'Auchy
onveranderd over. Hare lezingen, die van 1567, zijn voor een goed
deel in de uitgaaf van 1570 overgegaap en zoo in alle volgende
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drukken gekomen . Toch is die uitgaaf vin 1570 (n° . 4) ook veer
niet een letterlijke herdruk van n 0. 1, 2 of 3. Zij wjjzigde de
spelling op vele plaatsen, maar ook deze wjjzigingen betreffen elechts
enkele letters : „ick" voor „ic", „gheloeft" voor „ghelooft" en dergelijke . En zulke kleine veranderingen van schrijfw~;js zijn ook in
alle volgende uitgaven nog wel aan to wijzen . Mass, gelijk gezegd,
van eenigen regel, daarin gevolgd, kan ik niets bespeuren . Het
schijnt, dat bjj iedere nieuwe uitgaaf de zetter of de corrector eenvoudig near invallen to work ging ; de eene meal aan dozen of
genen brief bijzondere aandacht wijdde on da,~ .raan cone zijns inziens juistere spelling gaf, de andere maal zijn voorganger letter
voor letter volgde ; of dat verschillende zetters er aan werkten .
De uitgaaf, die ik thans laat afdrukken, is de vierde, die van
1570 . Wanneer op eene enkele pleats eon andere druk eene afwijkende lezing biedt, waarvan hot voor iemand de moeite waard kan
zjjn kennis to nemen, zal ik die in eene aanteekening opgeven .
Evenzoo zal ik doers, wanneer een der Offerboeken of Van Braght
ears of ander woord hebben gewijzigd of door eene duidelijker uitdrukking vervangen . En opdat de lezer over het verschil, dat in
spelling tusschen sommige uitgaven bestaat, kunne oordeelen, zal
ik achter deze inleiding enkele fragmenten uit meer da,n eene van
deze naast elkander laten drukken . Ik sta, er echter niet voor in,
dat ears die proeven de verdere bladzijden doorgaans beantwoorden,
en twijfeY er dan ook roan, of zich uit dat verschil in spelling jets
met zekerheid laat afleiden over het gewest, waarin die tiitgaven
zijn gedrukt . Zie verder beneden .
Ik laat thane volgen, wat ten opzichte ears iedere der uitgaven
vermelding verdient.
N0. 1 . 1562 . Bevat na de „Voorrede" de „Belydinge ende eyndinge
Stephani" uit Hand . 6 en 7, die van Michiel Satler, een Testament van Anneken (Jane) en verder „belydinghen" en brieven, sommige ale „testament" of „uiterste wil" aangeduid, van 20 martelaars
of beriehten over hen ; eindelijk een „Besluyt" . Vierkant 16° ; 286
bll. zonder het Liedboekje . Aan het slot : „ghedrucc (sic) irit jaer
MCCCCCLXIJ" . Men heeft gebist, dot Nic . Biestkens van Uiest,
die toen to Frnden zal hebben gewoond, de dxukker is geweest .
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De „Bibliographic" twijfelt hieraan ; DZoes daarentegen (bi .9) acht
hot op grond van do gebezigde gewanc en sierletters zekcr.
7iet Liedboek, „tracterende vin den Offer dea Heeren", da,arachter
gebonden, begirt met een „Totter sangher", is ?1 bladzijden groot
en niet sheen als zelfstandig boekje gepa.gineerd, maar het heeft
ook eene afzonderlijke signatuur, zie boven . Iiet eindigt aan het
slot van het „Registerken" met : „ghedruct int jeer MCCCCCLXIIJ" .
't Bevat 25 liederen, bijna alle op andere martelaars dan die in
het „Offer des Heeren" worden behandeld .
Bit Liedboek is dus eerst een jaar na het ,,Offer des ileeren"
afzonderlijk uitgegeven, maar met de bedoeling oin „gheuoecht to
worden bij dat Offerboeck, want de Liedekens eensdeels aemaect
zijn van deghene derwelcker Belydinge int Offerboeck staen (waer
van wij hoepen onderscheyt to gheuen ende to stellen op den cant
daer tLiedt beginner sal) ende want si van eenderley materye
tracteren, so dienet wel bjj malcanderen, opdat een yegel .ick die
begeerich is to singer of to lesen beyderley bij hem in een cleyn
boecxken mach draghen om enz ."
Beide werkjes zijn allerkeurigst gedrukt . Ytipier, letter, inkt, het
is alles even fraai . Taal en spelling zijn reeds voortreffelijk, mar
ook de correctie van den druk laat niets to wenschen over . Het
eenige bekende ex. is op de Doopegezinde bibliotheek aanwezig .
N°. 2 . 1566 . Vierkant 16°. Bevat den herdruk van n 0. 1 met dezelfde letter en met op iedere bladzijde dezelfde woorden . '1'och is
het, ieder ziet het dadelijk aa,n den minder fraaien druk en aan de
arabisehe in pleats van latijnsche cijfers in de signatuur, geenszins
hetzelfde boekje alleen met nieuwen titel . De spelling is hier en
dear gewijzigd : b . v . fol. 232 v° heeft n° . 1 : „tit, na volghen, ghi,
scryven" ; n 0. 2 : „tijdt, nae volghen, ghij, schryuen" . N° . 2 zet gaarne
„die" voor „de" : „aen die raetsheeren, die Heere", hetgeen n 0. 3
veer soma wel, sours ook niet in „de" heeft veranderd . De titel
meldt, „dat er sommighe belijdinghen, die weleke nog uoyt in
druck geweest en zijn, hierachter zijn bygedaen ." Dit slaat op eon
bijvoegsel met afzonderlijke pagineering en signatuur, hetwelk de
testamenten en brieven va,n Jan Geertsz . en die van Ma,yken Booeers bevat . Daarna volgt het „Liedtboecxken", in inlwud van iedere
bladzijde insgelijks gelijk aan n° . 1 ; alleen is soins de spelling ge-
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wijzigd en in het randschrift op fol . 15 v° jets uitgelaten ; 't heeft
cigene pagineering en signatuur, en aan het slot : „gedruckt int jaer
DICCCCCLXVJ".
De „Bibliographie" onderstelt to recht, dat dit het drukjaar is
niet alleen van deze uitgaaf van het Liedboekje mass ook van dit
„Offer des Heeren" en van het Bijvoegsel, die geen van beiden een
jaartal hebben .
Dloes t . a. p . neemt deze uitgaaf, die anders met dezelfde letter
is gedrukt als n° . 1, niet onder de drukken van Biestkens op . De
signatuur in dezen druk loopt nog niet zooals die in n° . 3 door .
Alleen to Cent voorhanden .
N°. 3 . 1567. Deze uitgaa,f bevat niets meer dan n° . 2. De testamenten enz . van Jan Geertsz . en Mayken Boosers vormen hier niet
een afzonderlijk bijvoegsel, maar zijn in het „Offer des Heeren"
zelf, aan het einde, opgenomen. De signatuur loopt in het Liedboek door, dat echter eene eigene pagineering heeft . Voorts is deze
druk de e~nige, die jets uit de oudere heeft weggelaten : het „Totten sangher", hetwelk in het Liedboek vin n° . 1 en n°. 2 voorkomt,
en vender onder de brieven van Mayken Boosers uit het bijvoegsel op
n~. 2 den tweeden, dien „vanden kinderen an haer moeder" . Beide ontbreken flu ook in al de venders drukken . Voor die weglating kan
ik geene reden vinden . Zie over de veranderingen, in de spelling
van 1562 (of 1566) aangebracht, hierboven bl . 7 . Het jaartal 1567
staat opgegeven aan het slot van het Liedboek en wordt ook voor
dit „Offer des Heeren" zelf aangenomen . Volgens Moea is ook
deze druk (even fraai als n 0. 1) van Biestkens .
Een exemplaar bevindt zich to Amsterdam, een ander was of is
nog in het bezit van fir . Osgood, Chester, N . Amerika.
N°. 4. 1570 . Deze druk heeft dat jaartal zoowel op den titel
van het „Offer des Heeren" a,ls aan het slot van het register achter
het „Lietboecxken" . Hij is volgens de „Bibliographie" en Moes
alweer van Biestkens . Over de spelling zie boven hi . 8 . „Noch
zijn hier by ghedaen veel Liedekens, Belijdinghen, ends Brieuen, die
noyt in druc en zijn geweest", meldt de titel . Inderdaad bevat
deze druk behalve al de brieven enz. van n° . 3 in dezelfde volgorde, vermeerderd met een nieuwen brief van Claesken, bovendien
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achter dien van Mayken Boosers eenige met afzonderlijk titelblad : „flier nae volghen noch sommighe Belijdinghen ende sendtbrieuen enz." Daaronder zijn die van Weynken Claes (Wendelmoet
Claeadochter) nit Monnikendam, 1527, van Fije en Eelken, to
Leeuwarden, 1549, e . a . ; van dezulken dus, die ook ten tijde dat
n 0. 1-3 werden uitgegeven reeds eenige jaren geleden den ma,rteldood hadden ondergaan . Verder is hier voor het eerst achter
ieders brieven en belijdenis een „liedeken" ingevoegd, „wt de
voorgaende materie ghenomen ende wtgesocht, hier ende daer, dat
ons dochte het principaelste ofte leerachtichste to zjjn, enz ." : zie
verder het slot van de voorrede ; liederen dus, door den verzamelaar
zelven uit den inhoud der brieven samengesteld .
Deze uitgaaf vindt men hierachter herdrukt .
In het eene van de beide bekende exemplaren, dat zich in de
Doopsgezinde bibliotheek bevindt (het andere is in het bezit van
Ds. C. P. van Eeghen), is fol . 114 niet verloren gegaan maar opzettelijk uitgeknipt ; zonder dat in hetgeen doze bladzijde bevat eene
reden daarvoor is to ontdekken .
N°. 5 . 1578x . Herdruk van n°. 4 met andere letter, zoowel wat
betreft de gewone als de sierletters, en gewijzigde spelling . Op
den titel zijn de woorden : „Noch zijn hier by ghedaen . . . . die noyt
in druc en zijn geweest" nit n~ . 4 overgenomen . De volgorde is
dezelfde : Jan Geertsz, en Mayken Boosers achter de martelaars,
die in n° . 1 en 2 waren opgenonien ; en eerst daarna, met afzonderlijk titelblad, tiVeynken Claes en de volgenden : alles, ook het
„Lietboecxken" met doorloopende signatuur, doch dit laatste met
nieuwe pagineering . Aan dat „Lietboecxken" is aan het Bind een
nieuw lied toegevoegd : „ van twee vrome Christenen opgheoffert tot
Delft, Anno 1571" . - Het jaar staat op den titel .
Deze druk wordt met evenveel recht als de voorgaande uitgaven
aan de drukkerij van Biestkens toegekend . Aanwezig op de Doopszinde, de Koninklijke en de Utrechtsche bibliotheek .
N°. 6 . 1578b . Deze uitgaaf, die hetzelfde jaartal als n° . 5 op
den titel heeft, is van eene andere drukkerij afkomstig dan deze
en de overige, die aan haar voorafgingen en die alle aan Biestkens
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worden toegekend . Het verschil in spelling tusschenhaar en n° . 1-5
moge niet grooter zijn dan dat tusschen deze onderling, het formaa,t hetzelfde als dat van a° . 3-5 : de gewone zoowel als do
sierletters zijn andere en de titel suet zjjn vignet komt in Been
andere uitgaaf voor. De uitgever van dit n° . 6 heeft veel zorg besteed aan de inrichting van het boekje en deze zeer verbeterd .
Hij nam n .l, datgeen wat tot dusver achter het „Offer des Heeren"
was bjjgevoegd of in een afzonderlijk toevoegsel was geplaatst in
het work zelf op eu sehikte voor het eerst al de martelaars, van
wie brieven enz, worden medegedeeld, in tijdsorde . „Wij hebben,"
zegt hij in zijne voorrede, „eens yeghelicx Belijdinge Brieuen oft
'1'estamenten gheset achtervolghende den datum van den jare daer
in een yegelijck opgheoffert is" . . . . Pat er „Brieuen van personen,
tot lessen toe, zijn by geuoecht," drukt hij nit de voorrede van
n°. 4 of n °. 5 na, terwijl hij dan laa,t volgen : „noch hebben wij
weder op nieu twee under daerby ghevoeght, met noch sommighe
Liedekens."
Deze twee zijn I3endrick Verstralen en 11'fayken Deynoots, beiden
in 1571 gedood. Het Liedboekje, hetwelk afzonderNjlie signatuur
heeft en op den titel hetzelfde jaartal en vignet draagt all het
„Offer des Heeren", bevat insgelijks jets meer dan een der vorige
uitgaven : behalve de liederen van n °. 4 en dat op de „twee vrome
Chrietenen opgheoffert to Delft 1571" nit n" . 5, nog bovendien
„Een Liedeken van XLI vrienden, binnen gent gedoot tusschen
LXII en LXIX" en een „van Gerrit Corneliszoon tot Amsterdam
ghebrant An. 1571". Beide zijn insgelijks op hunne chronologische
plaats ingevoegd . Aan het slot van iiet Liedboekje heet het : „Voleynt den vijfsten Novembris, Anno MDLXXVIII ." Het is mogelijk,
dat de drukker van deze uitgaaf n" . 5 heeft gekend en daaruit dat
e~ne lied heeft overgenomen . Ook komen beide veelal in spelling
met elkander overeen, zelfs in kleinigheden .
A1 hetgeen n°. 6 meer dan n°. 4 heeft vindt men hierachter all
bijvoegsel tot den herdruk van deze laatste uitgaaf.
Waar en door wien dit n° . 6 is bezorgd ? Het vignet
een
engel, die een doek van een altar opheft ; onder het altaar eene
gekromde menschengedaante ; het randschrift luidt : ,,() heere hoe
langhe en wreket ghij onse bloet niet ouer den gheene die opter
aerden woonen Apocalip"
komt ook voor op den titel van de
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tweede uitgaaf van Van Haemstede, zonder naam van plaa,ts of
drukker in 1565 uitgegeven, en van „Brevis ex verbo dei tractatus
etc ." van Scheltco a Ieveren, Emd . 15'I5 . Dus behoorde het toen
althans aan een emdenschen drukker, wiens naa,m echter op die
titels niet wordt opgegeven . lle sehrijver van het artikel „Emdens
Buchhandel u . s . w ." in „Ostfriesisches Monatblatt", 18'I8, die op
bl . 498 van een en ander melding maakt, houdt Goossen Goebens
voor den uitgever, maar heeft daarvoor geen anderen grond dan dezen
dat hij nit de jaren 1577-9 geen andereu drukker to Emden
kent . De „Bibliographie" vindt dit niet onwaarschijnlijk . Ik wel.
Immers Goebens heeft in 1579 het „ProtocolP' van het Emder
dispuut tusschen de Gereformeerden en de Doopsgezinden ter perse
gelegd volgens opdracht van Graaf Johan van Oostfriesland . En
nu twijfel ik er ten, of de hervormde overheid die opdracht zal
hebben gegeven aan een man, van wiens pers kort to voren een
„Offer des Heeren" hot licht had gezien . Was het titelvignet door
den emdenschen drukker van een under, die het in 1565 had gebezigd, overgenomen ; of was hij zelf reeds in 1565 werkzaam geweeet ? Ik zou niet weten, hoe dit uit to waken .
Alleen de Gentsche en de iltrechtsche bibliutheek bezitten een
exemplaar van deze uitgaaf .
N°. 7 . 1580. Herdruk van n° . 4, 1570 met op iedere bladzijde
dezelfde woorden en maar enkele wijzigingen in de spelling . Voor
dezelfde letter wordt meer dan eene type gebruikt, even als dit
ook in andere uitgaven voorkomt . Wat de twee uitgaven van 1578
ieder meer daai n° . 4 bevatten ontbreekt in deze, die ook de chronologische rangschikking van n°. 6 niet heeft.
De vervaardiger van dezen druk heeft dus n° . 5 en 6 niet
gekend . Het is niogelijk, dat n~. 5 van denzelfden uitgever is a,ls
n°. 4 en dat n° . Z nit eene andere drukkerij is voortgekomen
mar even goed kunnen n° . 4 en 7 van dezelfde pers, d . i . dan
vermoedelijk die van Bieetkens, zijn .
Zoowel op den titel als aan het slot van de voorrede woidt, al
kwam er mete nieuws bij, het bericht over de „Belijdinghen enz .,
hier by gheuoecht" nit de uitgaaf van 15'IO overgenomen . Aan het
einde van het Liedboekje volgt (in een exemplaftr, dat in het bezit van
Prof. Doedes is geweest ; in het amsterdamsche ontbreekt dit vel)
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het Register en daaronder : „Ghedruckt in het jeer ons Heeren,
M.CCCCC.LXXX." Ook op den titel staat dit jaartal opgegeven.
Een exempTaar is in de Doopsgezinde bibliotheek aanwezig .
N°. 8. 1590 ; welk jaartal echter niet op den titel van bet „Offer
des Heeren" staat, maar op died van het „Liedtboecxken", dat met
doorloopende signatuur en paginatuur achter het eerste volgt . Op
de beide titels : „T'Amstelredam, Bij Willem Jansz . Buys, woonende
in de Waermoestrate, in den Liesveltschen Bybel ." Een afdruk
van n°. 6, 1578b, zonder eenige toevoeging, al zijn ook op den
titel en aan het slot der voorrede de woorden over bijgevoegde
brieven enz . opgenomen, op den eersten uit n° . 4, 5 of 7, in de
laatste uit n° . 6 .
Dit is de eerste uitgaaf met naam van pleats en drukker en
waarin de paginatuur van het geheele bandje doorloopt, hetgeen
in n° . 9 en 11 weer niet, maar in n° . 10 insgelijks het geval is .
Aanwezig in de Doopsgezinde bibliotheek .
Nn. 9. 1592 . Deze uitgaaf onderscheidt zich in meer den een
opzicht van al de andere . Zij heeft den gewonen titel, maar even
als n°. 6, 1578b slechts tot aan de woorden : „wiens macht duert
van eeuwicheyt tot eeuwicheyt . Amen" toe . Dan volgt : „Hier is
noch by geuoecht van sommige vrienden opgeoffert, so tot Antwerpen, als to (dent ende tot Yperen tsedert den jare 1576 . tot den
jare 1592 . die noyt in druc en zijn geweest" . Daaronder een vignet
met randschrift : „siet ick sta aen die deure ende cloppe : etc .
Apocalipsis . 3. v. 20" . Het stelt een burcht voor met twee hamerende
werklieden en de initialen I. E . C. er onder, - aanwijzing van
den amsterdamschen drukker Jan Everts Cloppenburgh . Onderaa,n
„ghedruckt int jeer ons Heeren M .D .XCI" .
Op den titel van het „Lietboecxken" keert het vignet terug,
waaronder : „Anno M .D.LXXXIX".
Pat op den titel van dit „Offer des Heeren" van martelaars
juist na het jeer 1576 sprake is vindt zijne verklaring hierin, dat
in dit jeer, da't van de G}entsche pacificatie, de bloedige vervolging tot staan was gekomeB . In Januari 1576 vallen de laatste
ketterexecuties, de laatste ten minste voor een tijd . Maar in hot
zuiden beginnen zij weder voor to komen, schoQn in kleiner getale
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dan voorheen, na de onderwerping dier provineien door Parma,
„nae acht oft thien jaer doen het Pausdom wederom wat op sijn
voordeel quam", heet het fol . 282 r° .
Daar de signatuur van hot geheele bandje doorloopt en dus het
Liedboek na het „Offer des Heeren" gedrukt moet zijn ; dear voorts
op den titel van dit laatste van die bijgevoegde berichten over
martelaars, in het jar 1 592 geofferd, sprake is en inderdaad op
fol. 282 ro gezegd wordt hoe „de tyrannye van het Pausdom nu
noch Anno 1592 . Jn Julius binnen Ghent op het s'Graven Casteel
is ghebleken, al waer sy doen twee mermen persoonen met namen
Meus Panten ende Michiel N . hebben geworcht en gedoot enz ."
is het jaartal 1591 op den titel onjuiat en is 1589 op dien van
bet Liedboek evenmin het jeer vin dezen druk . Doedes, de ontdekker en vroegere eigenaar van het ~enige bekende exemplaar van
deze uitgaaf, heeft eene oplossing van dit raadsel aan de hand
gedaan, „Studien en Bijdragen" van Moll en Scheffer, IV (1878),
bl . 233 vgg . ; de „Bibliographic", II, p . 492 vgg., eene andere .
Wie een vraagetuk als dit de moeite van het to overwegen waard
acht, kin nog eene derde mogelijkheid aannemen, n .ll dat de drukker eene uitgaaf van 1589 (ons onbekend, maar zie boven bL 5)
nadrukte en verzuimde het jaartal op den titel to wijLigen : hetgeen niets ongewoons $ou zijn . - Deze uitgave heeft jets grooter
letter din al de vorige . Sommige vellen 4jn verregaand slordig
gedrukt ; reeds op den titel werden, de lezer beeft het wa .arsehijnljk zoo even al opgemerkt, woorden uitgelaten . De voorrede is
eenvoudig een herdruk van die van n° . 6, 1578b ; alleen is aan
het clot „op nieus twee ander daerbjj gevoeeht,' in „op nieus vier
ander enz." veranderd . Die twee meer zjjn de bovenvermelde
Mattheus (Rerneus) Panten en Michiel N . De brieven aan en van
den eerste, in dat bijvoegsel voorkomende, zjjn in de beide
latere uitgaven, n°. 10 en 11, weer niet opgenomen . In den inhowl is nauwlijka reden voor die weglating to ontdekken . Of vonden de drukkers dezer uitgaven, dat die martelaarsbrieven toch to
ver beneden het gemiddelde gehalte der andere blijven? Ik zou hun
Been ongelijk geven . Eene andere verklaring, volgens welke Willem
Jansz. Buys in 1595 deze uitga,a,f van 1592, door zjjn eigen etadgenoot bezorgd, niet zal liebben gekend, is al zeer onwaarsehgnlijk .
Ik hoop aan het eind van dit deel die brieven op to nemen .
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Het eenige bekende exemplaar van deze uitgaaf bevindt zich
in de Doopsgezinde bibliotheek .
N°. 10 . „Tot Amstelredam . Bjj Willem Jansz . Buys, woonende
in den Liesveltschen Bijbel, Anno 1595" . Iierdruk, bladzijde voor
bladzgde, van den druk van 1590, n° . 8, die, zelf niet dan een
herdruk van n° . 6, 15786, bij denzelfden uitgever was versehenen
als dit n° . 10 . Voor eenige letters zijn andere teekens gebruikt ;
ook de spelling is bier en dear jets gewijzigd . De paginatuur loopt
in het Liedboekje door, geljjk alleen nog in nO. 8 pleats vindt .
Op den titel prijkt nog altijd het : „noch zijn hier by gedaen veel
Liedekens . . . . die noyt in druck en zijn gheweeet," hetwelk ook
reeds in n° . 5, 7 en 8 uit den titel van n 0. 4, 1570 was overgenomen, - terwijl er hier zoo min als dear ook maar e~ne bladzijde bijgevoegd is.
De Doopsgezinde bibliotheek en ik zelf bezitten een exemplaar.
N°. 11 . „Tot Harlinghen . Bij mij Peter Sebastiaenszoon . Int
jaer oils Heeren M.D.XCJX" . Herdruk van no . 6, 8 of 10 . Het
Liedboekje heeft hier weer eene afzonderlijke pagineering . In deze
uitgaaf wordt voor het eerst niet langer op den titel van bijvoegselen melding gemaakt.
Bij meer dan een exemplaar van deze uitgaaf is gebonden
„Sommige Brieuen ofte Belijdingen . . . . van Joos de Tollenaer . . . . Tot Harlinghen . Bij mij Peter Sebastiaenezoon, Int jaer
ons Heeren M .D.CXCJX" . Het boekje heeft eigene signatuur, in
het geheel geene paginatuur, en komt ook voor als afzonderlijk
geschrift .
Als zoodanig bevindt het zich in de Wolfenbuttelsche en de
Gentsche bibliotheek ; de uitgaaf van het „Offer des Heeren" van
1599 met dat geschriftje er bij in de Doopsgezinde bibliotheek .
Iiiermede is het noodige over de elf uitgaven van het „Offer
des Heeren", die wij nog bezitten, gezegd . Haar inhoud ziet men
in` deze lijst, die ik met toestemming van Dr . Ferd . Vander Haeghen
en onder toevoeging van den naam der plaatsen en van de jaartallen uit de „Bibiiographie" • overneem .
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Inhond van het "Offer des Heeren"
en het "Liedtboecxken".
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Stephanus
Michiel Satler, Rottenbnrg in Wurttemberg, 1527
Weynken Claesd. (nit Monnikendam), den Haag, 1527
Anneken, Rotterdam, 1539
Jan Claess., Amsterdam, 1544
Elisabeth, Leeuwarden, 1549
Fije ende Eelken (nit Oldeboorn), Leeuwarden, 1549.
Bans van Overdam, Gent, 1550 (1551 ?). . . . .
Hans Keescooper (nit Wervick), Gent, 1550
Jeronimus Seghers, Antwerpen, 1551.
Lijsken, zijne vrouw,
" 1551
Peter Bruynen, Antwerpen, 1551
Jan de oude Cleercooper, Antwerpen, 1551.
Adriaen Cornelisz. (nit Delft), Leiden, t 552.
Peter van Wervick, Gent, 1552
Joos Kint (nit Kortrijk), Gent, 1552 .
Peter Witses, Leeuwarden, 1553 . .
Claes de Praet, Gent, 1556
Jorian Simonsz., Haarlem, 1557.
Willem Droochscheerder, Antwerpen, 1557.
Jacques (nit Antwerpen), Leenwarden, 1559
""
Claesken,
Adriaen Pan, Antwerpen, 1559 .
Hans de Vette, Gent, 1559
Hans van der Maes, Waestene in Westvlaanderen, 1559.
Lenaert Plouier, Antwerpen, 1559.
Gielis Bernaerts,
"
"
Jan Geertsz, (van Texel), den Haag, 1564 .
Mayken Boosers, Doornik, 1564.
Gielis Mathijsz., Middelburg, 1564.
Clement Henricksz., Amsterdam, 1569
Hendrick Verstralen, Rupelmonde, 1571.
Mayken Deynoots,
"
"
Aan de Gheuanghenen tot Ghent nit Antwerpen, 1592.
Mattheus Panten (van en aan), Gent en Haarlem, 1592.
J008 de 'I'ollenaer, Gent, 1589
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bet eenig bekende
ezemplaariaverder **********************
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Ret teeken * wijst aan, dat in die uitgaaf een bericht, brieven
enz. op naam van dien persoon voorkomen; - dat deze met een
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1595.
*************************** 1599 .

Van 't lyden Christi
.1*1* *'*1* *1*1*' *
Frans van Boolsweert, Leeuwarden, 1545
* * * *1* * * * *
Twee jofIrouwen van Beckom, Delden, 1544
1*1* * *1* * *1
*
y. Broe. ende iij. Sust., Gent, 1551 .
i
I*
* I *. * * * *
iij. Vrienden, Antwerpen, 1551. .
*1*
**
ij. Vrou. ende iij Man., Leiden, If)52
*1*******
Dauid ende Leuina, Gent, 1554. . .
*1***1***1* *
Gielis ende Lijsbetb, Gent, 1551
*1*
* *:* * *1*1 *
Joos Verbeeck, Antwerpen, 1561
*1* * *[* * * * *
Willem Cleermaker, Antwerpen, 1560
****1**** *
Een Christen te Vueren (Veurne), 155i3 .
**+:-*1**** *
Jan Jansz, Brant, Geervliet, 1559.
* * * *1* * * .ie- *
Janneken, Antwerpen, 1560 .
******1** *
xij. Vrienden van Gent, 1559 . . .
****1**1** *
Goris ende Joachim, Antwerpen, 1560
* * .)Eo *1* *i* * *
xxij. Vrienden, Antwerpen, 1555-1560.
.;.:-******* *
iiij. Vrienden van Lier, 1550 (1551?) . .
******** *
iiij. V rienden te Leyden, 1552 .
*
******* *
Ses Vrouwen, Antwerpen, 1559.
******** *
J orian ende Clement, Haarlem, 15fl7 .
Calle ken Strincx, Yperen, 1561. . . . .
. * * * * * * * *1 *
Vraghe ende Antwoort: Peter v Wervick, Gent, 1552. ****1****1*
* * * * .ie- * * *' *
Geuangenen tot Yper, 1561
*
* * * * * *
Jacques (nit Antwerpen), Leenwarden, 1559
.:ilG).,a
* * * * * * * *]~.
Jan Schut, Vreden, 15G 1 .
*
*
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*
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*
*
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Men behoeft deze lijst maar in te zien om te begrijpen, waarom
ik niet de oudste uitgaaf maar de latere van 1570, n", 4 heb gekozen om te laten herdrukken. Eerst met deze uitgaaf heeft het
"Offer des Heeren" den vorm erlangd, waarin het verder zijn weg
is gegaan. De bundel is daurin voltooid en tegeljjk afgesloten. Het
wemige dat uit de vorige drukken is weggelaten, het stukjo
"Totten Saugher" en een brief van de kinderen van Mayken
Boosers aan hunne moeder, is van weinig of geen beteckenis.
Evenmin brengen die stukken, die n", 6, 15781) en n", 9, 1592
nog boven den inhoud van nil. 4 bieden, in dit laatste een enkel
nieuw bestanddeel of wijzigen zij iets in den toon en de strekking van het boekje. Zoo doet evenmin het lied, waarmedo n", 5,
1578a het Liedboek heeft vermeerderd. Ik neem intusschen uit
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dit alles een en ander in de derde afdeeling van deze nieuwe uitgaaf op. Van mijne keus zal ik to zijner plats, in de Inleiding
up die derde afdeeliug, rekenachap geven .

Het „Offer des Heeren" doet, wanneer wg het thane lezen, een
drietal vragen rijzen, waarop ik voor zoover mij dat mogelijk is
antwoord wil geven . Waa,r hebben wij den verzamelaar of de verzamelaars to zoeken? Voorts : vanwaar ontleende hij of ontleenden
zij hetgeen zjj in druk gaven en kunnen wij er op rekenen, dat zij
in hunne bouwstoffen niets hebben veranderd of weggelaten ; ook,
da,t wij bier echte bescheiden voor one hebben ? Eindelijk : de vraa.g
near de strekking vin bet boekske ; near de denkbeelden, waardoor bet zich kenmerkt ; den geest, die zijne schrijvers en zijne
verzamelaars heeft beheerscht.
Wear, in welke stad of althans in welk gewest, is let boekje
samengesteld? Uit den druk, de lettertype en dergelijke blijkt
dienaangaande niets. Het vermoeden is op Emden gevallen : zie boven
bl . 3, 9 ; ook bl. 39 . De voorrede (,,wuiisehe") pleit niet daartegen .
Of zullen wij aan Holland denken P of aan Antwerpen ? Maar zie
de aanteekening op fol . 88 v°. Evenmin verschaft de bijbelvertaling,
door de verzamelaars gebruikt, ons eene of andere aanwijzing dienaangaande ; terwijl eindelijk daarover ook nieta volgt uit de keuze
van de martelaars, van wie met voorbijgaan van andere in bet
„Offer des Heeren" brieven zijn opgenomen ; uit de plaatsen, waar
zy zijn gevestigd geweest of wear zij „hunne offerande hebben
gedaan ."
De beide laatste punten verdienen echter ook om andere redenen
de aandacht.
Wat den Bijbel aangaat : natuurlijk moot men onderseheiden
tusschen de uitgaaf, waarvan zieh de verzamelaar heeft bediend,
en de _ uitgaven, die in de brieven der verschillende martelaars
worden aangehaald . Welke doze laa,tsten zijn, heb ik niet kunnen
ontdekken, en ik twijfel er aan of eon verder omslachtig onderzoek daarnaar de moeite zou loonen . Sommige teksten 4jn in den
vorm, waarin zij bier voorkoinen, nergens to vinden : „de rooaen
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voor die honden werpen", Mt. 7 : 6, in een brief van Hans pan
Overdam (1550), fol . 38 rn ; „laet uw licht bernen voor die menschen", Mt . 5 : 16, bij (delis Bernaerts (1559), fol. 217 r°. Het N . T.,
door Mattheus Jacobs 1554 en 1558 gedrukt '), heeft dear (evenals
de bijbel van Biestkens, in 1 560 verschenen) : „laet uw licht lichten" . Het is natuurlijk mogeljk, dat die briefschrijvers nit het
hoofd aanhalen en hun dagelijksch spraakgebruik volgen ; ook, dat
zij zich hebben vergist . Waarschijnlijk echter vind ik dit bij hun
staan op het letterlijke woord der Schrift en Lunne groote bjjbelkennis niet . Ten opzichte van den verzamelaar hebben wij meer
zekerheid . Hjj gebruikte het genoemde N . T. van Mattheus Jacobs .
Dit bljjkt uit de vele bladzijden, die hij onder „De belydinge
Stephani" nit Hand . 6 : 8 vgg. volgens die vertaling uitschreef,
niet volgens die van Biestkens ; en dit, terwijl toch de bybel van
dezen, in 1560 verschenen, reeds in zijne handen is geweest .
Immers uit dezen alleen kan hij zijne aanwijzing van de uit het
0. T. aa,ngehaalde bijbelplaatsen hebben genomen . Wel heeft n1 .
ook Mattheus Jacobs de tweevoudige indeeling van de hoofdstukken
zoowel in verzen als met letters, die verder in geene nederlandsche
vertaling dan in die van Biestkens voorkomt ; ma,ar liij biedt alleen
het N . T ., niet mede het 0 ., en de dubbele indeeling wordt in de
randteekeningen van n° . 1-5 en Z van het „Offer des Heeren"
bij 'den geheelen bijbel gevolgd . Eerst de uitgaaf van 1578b en
die van 1590 met de latere lieten de letters weg en drukten „lllatth .
5 : 1", niet langer „Matth . 5 . a. 1" .
De andere vraag, hierboven door mij a,a .ngeetipt, om welke
reden het „Offer des Heeren" de brieven en belijdenissen juist vin
dezen en dien martelaar wel mag hebben opgenomen, daarentegen
die van genen niet, levert, zie ik goed, geene moeilijkheid op .
Die reden zal wel deze zijn, dat de uitgevers van n° . 1-4 niet
meer brieven tot hunne beschikking hadden . Andere, later aan het
licht gekomen, scholen in hun tijd nog in de gezinnen der getidresseerden ; en wat toen reeds gedrukt was, bepaalt zich tot het
1 Mattheus Jacobs

zocht

men vroeger, ook Ledeboer nog, to Amsterdam ;~ hi'J
De Amst . boekdrukkers, bl . 65 ;
verder Prof. Muller, Doops9 . JaarboekJ'e, 1837, bl . 52 vgg ,; en vooral den vlJ
i'tigen
arbeid van Van Druten, Geschied. der nederlandsche B "belvertalin
~
y , II, 529 vgg .
was echter to Keulen gevestigd . Zie Moes,
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berieht over Satler, Anneken's testament, Wouter v . Stoelwijok's
„Vermaninghe" en misschien Thomas v. Imbroeck's brieven . De
eersten namen zij op, de laatsten niet . Kenden zij ze niet? of omdat Wouter's boekje geen brief en Thomas een martelaar uit den
vreemde is ? Hoe 't zij, toen in en na 15'I7 van nog andere martelaars brieven afzonderlijk verschenen, die ongetwijfeld in de kringen der uitgevers van n°. 5-11 van het „Offer des Heeren" wel
bekend waren : toen hebben deze eenvoudig hun boekje gelaten
zooals het was . Hoe omvangrijk ware het ook anders niet geworden!
Iiet moet aan zijn particulieren smaak hebben gelegen, dat n° . 6,
1578b de brieven van Hendrick Verstralen opnam ; aan eene andere
toevalligheid, dat n°. 9, 1592 zoo deed met de weinig beteekenende
van en aan Remeus Panten. Die van Verstralen werden nu ook in
de verdere uitgaven nagedrukt. Er is geene enkele reden om daarin
eene bijzondere bedoeling, een of ander bijzonder opzet to zoeken .
Evenmin in de toevoeging aan hot Liedboekje van eon enkel uit
de liederen, die allengs in al grooteren getale werden gedrukt .
Eene eigenaardige tendenz, die jets over de herkomst leeren zou,
heeft het „Offer des Heeren" niet . Zie ook beneden .
De tweede vraag, waarop de hedendaagsche lezer vin hot „Offer
des Heeren" licht antwoord zal verlangen, is doze : vanwaar had
de verzamelaar de stukken, die hij in druk gaf ; en heeft hij die
nauwgezet, zonder er jots in to wijzigen opgenomen?
„So heuet o n s t) goet ghedocht" - hoot hot in do voorrode van
n° . 1, 1562 - „te vergaderen Belydingen sendbrieuen ende Testamenten, van somige opgeofferde kinderen Godts n a g e 1 a t e n" 1 ) .
En in hot „Totten Sangher" voor in het Liedboekje van n" . 1 : „So
heuet m y t) goet gedocht by eon to vergaderen die Liedekens die
ons in scrift achterghelaten zijn van opgheofferde
kinderen Gods, sonderlinge die van verraden, vangen . . . . ende
dooden tracterende zijn ." En later : „Aldus hebben w y t) nu wt
verscheyden copien, so wel gedruct als geschreuenl),
vergadert dusdanige Liedekens als voorseyt ."
7
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deze Inleiding steeds naar de

X570 verwezen, die in dezen herdrnk o den rand staan aan-
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De uitgaaf van 1570, n° . 4 spreekt op den titel van de brieven
der zes martelaars en van de liederen, beiden in haar voor bet eerst
opgenomen, als van zulke „ d i e n oy t i n d r u c z ij n g ew e e s t " i). Ten opzichte van eene, Wendelmoet Claesd., vergiste
zij zieh of wel zij vond het niet de moeite waard die gene uitzondering to vermelden. Immers over deze, die reeds veertig jaren geleden was gedood (1527), had zjj een bericht gerftadpleegd 't welk kort
na dat sterven het licht had gezien . Het is alleen in waarschijnlijk
gelijktijdige duitsche vertaling nog voorhanden : zie de „Bibliogra,phie", I, bl . 81 vgg . ; Fredericq, „Corpus document . inquisit . Neerland .", V, bl. 274 vgg., 370 vgg., 381 . Evenzoo had reeds n° . 1
het Testament van Anneken ontleend aan een vliegend bla .d, hetwelk in het jeer van htiar dood was gedrukt en waarvan een latere
druk (maar toch nog van voor 1562) op de Doopsgezinde bibliotheek wordt bewaard. Ook de brieven van Hendrick Verstralen,
die voor het eerst in n 0. 6, 1578b voorkomen, kunnen zeer goed
aan een gedrukt exemplaar zijn ontleend . Zjj waren in 1577 en
volgens Schagen's „Naamrol," bl . 117, reeds in 1571 uitgegeven .
Van die brieven enz ., die zij voor 't eerst lieten drukken, hadden
de verzamelaars misachien sours het origineele schrift voor zich. Ma,sir
ook aan afschriften heeft het niet ontbroken . „Ist moghelijck,"
echrijft de Gfentenaar Hans de Vette (1559), fol . 201 v°, „laet bier
of een copije tAntwerpen aeu onse kennisse ende seyndt ecne
Westwaerts aen onse kennisse ." En zij, a,an wie Hans van Overdam
(1550) verzoekt : „als desen brief gelesen is, so beschict hem na
Antwerpen, dat hij index gemeynte to Emden beschict werde,"
fol . 40 r°, zullen wel eerst zelven copie daarvan hebben genomen .
Trouwens dat de uitgever (of uitgeeers) van het „Offer des Heeren"
de brieven in schrift bezat, zegt hij niet alleen in de voorrede
het wordt ook `vaarschijnlijk door de ometandigheid, dat hij sours
eene uitdrukking, zijns inziens voor den lezer onverstaanbaar, op
den rand opheldert : fol . 192 r°, 195 v°, 231 v°, 253 r° ; Liedboekje, fol. 3 r°, 12 v° . Had hg daar gedrukte stukken voor zich
gehad, het zou minder voor de hand hebben gelegen zoo to doen .
Hetzelfde geldt van de tuyschen haakjes in den tekst gevoegde woorden : fol . 56 v°, 206 v°, 251 v° en 273 r° .
IIk s atieer,
P
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Saar aan hetgeen de verzamelaars of drukkera van onze „Offers
des I3eeren" zoo ter hunner beschikking vonden voegden zjj nog

zelven een en ander toe . Zij plaatsten dikwijls achter do brieven
van een martelaar een kort bericht over zjjn flood . Ook de omstandige verhalen van de gevangenschap en de verhooren van Jan
Claesz . en van anderen kunnen evengoed door hen uit inondelinge
beriehten zijn opgesteld, misschien uit hetgeen zij zelven nit den
mond der alaehtoffers hadden gehoord, als overgenomen nit gedrukte vliegende blaadjes, die zij nog in handen zullen hebben
gehad maar die thans verloren zijn . Bovendien bracht de verzamelaa,r (of verzamelaars) van n° . 4, 1570 datgeen wat door de
brieven van iederen martelaar over zijne verhooren, zone pjnigingen,
enz. was medegedeeld op rim, welke verzen hij flan op die brieven
lief volgen. Hij vertelt zelf in de voorrede een en ander over de
wjjze, waarop hij die liederen heeft gedieht .
Maar heeft zijn of hun arbeid zich tot het tot dusver genoemde
bepaald? Heeft hij of hebben zij de brieven, die zjj flan in sehrift
voor zich hadden, letterlijk afgedrukt ; of - hebben zij ook wel
eens de revideerende hand daarover laten gaan ?
De autografen, waarnaar wij de afdrukken in het „Offer flea
Heeren" zouden kunnen controleeren, bestaan natuurlijk niet meer .
Slechts een enkele eigenhandige martelaarsbrief is nog over, een
vin Maeyken Wens, 1571 to Antwerpen verbrand. Hij is een pa,ar
jaren geleden aan het licht gekomen en wordt in de „Doopsgeziude
Bijdragen" van 1904 beschreven . Het Groot Offerboek van 1615,
flat flit document voor het eerst in druk bracht, heeft flit nauwgezet gedaan . Hebben de „Offers des Heeren" hunne bescheiden
even trouw weergegeven
Enkele atukken beginners of eindigen zoo abrupt, flat zjj wel
fragmenten moeten zijn . Van een brief, fol . 88 v°, is flit zeker .
Wij bezitten fliers namelijk elders nog in zijn geheel, terwijl de
weglating wel niet zonder bedoeling zal zijn geschied : zie de
aanteekening op die pleats . Maar ooze bescheiden geven geene
reden om ook elders opzet to vermoeden en evenmin om to vreezen flat
de verzamelaars niet letterlijk zouden hebben afgedrukt wat zij vonden .
Niets pleit meer tegen deze laatste bedenking flan de ophelderingen, waarvan ik zoo even melding maakte, ophelderingen van
nr~duidelijke woorden . Een mir~der na,uwgezet uitgever zou eenvoudig
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deze in den tekst door verstaanbaa,rder termen hebben vervangen .
Die van het „Offer des Heeren" vermeed bet zoo van zijn origineel of to waken . Hij liet ook wat hij ongelukkig uitgedrukt vond
staan . Ik zou hierop niet zooveel nadruk leggen, indien er niet
eene omstandigheid was, die aanleiding kan geven om minder gunstig
over zijne nauwgezetheid to oordeelen . Het is deze. Wij kunnen
ons moeilijk voorstellen, dat Peter Witses de metselaar van . Leeuwarden en Mayken Boosers van Doornik zoo ongeveer hetzelfde
ilollandsch hebben geschreven . Zou er gcen onderscheid geweest
zijn tusschen de teal van een Zuid-hollander, b .v . Adriaen Cornelisz .,
geboren to Schoonhoven, wonende to Delft, en die van een Kortrijker als Joos Kint? De martelaarsberichten en -liederen zullen
oorspronkelijk lose blaadjes zijn geweest, die bij of na de tereehtstelling onder bet yolk werden to koop geboden, meende De Hoop
Scheffer. Pat klinkt aannemelijk. Maar dan verwachten wij nog
meer, dat daarin bet gewestelijk taaleigen zal uitkomen . Een volkeboekje, voor de Amsterdammers gedrukt, zal zich toeh lieht vin eene
andere tail hebben bediend den het vliegend bled, dat voor het
yolk van (dent of van Doornik was bestemd. En nu mag het dezen
of genen verrassen, dat in de brieven, die het „Offer des Heeren"
bevat, zulke verschillen al bijzonder weinig in het oog vallen .
Ik heb ' dit bevreemdende in ons boekje met opzet zoo breed
uitgemeten, maar kin daaraan aanstonds toevoegen da,t er eigenljjk
in het geheel geene reden is em zoo verrast to 4jn . Het bevreemdende valt bij nader onderzoek weg. A1 de brieven, met eene
enkele uitzondering waa.rover a,anstonds nad.er, zien er wit hunne
teal betreft niet anders uit den wij moeten verwachten . Vooreerst
ontbreken welbesehouwd verachillen als waarover ik spreek niet .
Uitdrukkingen als „eene vraag solveeren, vieYtote, cave, strang,
regneeren, ten fijne (fine), gedoen, geschrijven" vindt men wel in
de brieven van den Kortrijker Joos IZint en van Peter van Wervick, maar in die van de Noord-nederlanders treft men ze niet aan .
Evenmin als „delay" en „fornicateurs", die in een lied vin den
Gentenaar Hans van Overdam in het Liedboek voorkomen . Maar
ten andere : bet verschil in taaleigen, hetwelk zeer zeker tusschen
de bewoners van sommige nederlandsche gewesten in de 16de eeuw
bestond en nog bestaat, was - altoos met die eene uitzondering
tusschen juist dat twintigtal mermen eat vrouwen, wier afscheids-
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woorden aan de hunnen hier voor het nageslacht zijn bewaard, zoo
groot niet. Althans niet in hunne schrijftaal, en daarmede alleen
hebben wij hier to doen . Allen behoorden - zie de lijst hierboven
bl . 17, 18 - to huffs in Antwerpen, Oostvlaanderen, Holland, this
iii het gebied van min of meer dezelfde teal ') . Noch (*elderland
noch het Limburgsche of `Vestvlaanderen zijn onder hen vertegenwoordigd ; evenmin bet noordoosten, waar men in een dialect
schreei, nauw aan dat van Menno, het „Oostersch" 2), verwant.
blear Friesland dan? Daar sprak men toch anders? En Eelken en
Fife, Jacques d'Auchy c . s ., Peter Witses zijn toch Friezen geweest? De beide eersten zeker : zij waren nit Oldebourn . Doch van
hun eigen hand en dus in hun eigen tail bevat het „Offer des
Heeren" geene enkele later . Het verhaal van hun verhoor en flood,
daarin opgenomen, is natuurlijk opgesteld niet in hunne bewoordingen, maar in die vin den berichtgever, wellicht den verzamelaar
van ons boekje . En Jacques d'Auchy en zijne zuster, al hebben z
misschien in Friesland niet alleen tijdelijk vertoefd maar gewoond,
waren uit Antwerpen [flat zijne „belijdinghe is ouergheset wt
Fransoys in nederlantsch Duytech", fol . 180 r°, hetzij het „Offer flea
Heeren" zelf die vertaling heeft bezorgd, hetzij het die reeds voorhanden vond, doet niet ter zake] . Neen, de eenige, in wiens briefje
pan zijne huisvrouw en in wiens „vermaning" wij een ander taaleigen zouden verwachten, is Peter Witses de metselaar, to Leeuwarden gevangen en gedood in 1553 . Dat is de uitzondering,
waarvan ik boven sprak . Mar . . . nu komt juist bij dezen, fol . 251 v°,
cen woord voor, flat buiten zijn gewest niet werd verstaan . Eu als
1

Zie Dr. J . to Winkel in Paul's Grundriss d . Germ . Philolo9ie I S . 793 fg. ;

en vooral Dr. J . W . Mullet

S reektaal en sehr" taal in het Nederlandsch in
Taal en Letteren 1891, bl . 212, 213 223, 224 en elders. Teen die eene antwerPsch-oostvlaamsche-zuidhollandsche schriJ'ftaal sehiJ'nt het to Pleiten als > Offer

odes Heeren > fol . 200 ro > de Gentenaar Hans de Vette tot den deken van Ronsse
zeggen kan : »ick meende dat g~
h y een Brabander waert, coat g'hY wel so veel
vlaemsch?" Maar er worst ook elders in dien tiJ's melding gemaakt van nBrabantsche
woorden > die men in Vlaendehen luttel verstaat" : Kalif> Gesch . d . Ned . Lett . l6de
eeuw > II, 223,; Muller, t, a . p., bl . 216. -- Misschien verdient het de aandacht, dat

Offer des Heeren van 1562 gesProken worst van eene vertalin g
uit het Fransch in »nederlandsch DuY tsch" zie boven .
'2) Zoo beet op den titel van eenige geschriften van Menno dims taal ;, ir i de
voorrede van den fiiestkensbi'bel
van 9560 worst daarentegen het Hoogsuits ch
~
reeds in het

zoo genoemd .
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hij, jviens eigen taal, het Friesch, in 't geheel niet geschreven
word, zich verder in zuiver Hollandsch uitdrukt, dan denke men
daarbij o . a. aa,n het veelvuldige keen- en weertrekken der broeders ; aan de nauwe betrekking tusschen hen, al woonden zij ver
van elkander verwijderd . In het widen had de delftsche glazenmaker Adriaen Cornelisz . gewerkt ; vandaar ontving de Amsterdammer Jan Claesz, eene kist met boeken ; vandaar was de leeuwarder
martelaar d'Auchy afkomstig . Dat alles heeft liet versehil in taa,leigen tusschen hen, zoo het al bestond, licht nog vat afgeslepen .
Maar natuurlijk besta.at in het geval van Peter Witses ook de
mogelgkheid, da,t het „Offer des Heeren" dims vermaning eerst in
het Antwerpsch-oostvlaamsch-zuidhollandseh heeft overgebracht . Aan
denn anderen kant schijnt poezie of rjjmkunst toen het monopolie
geweest to zijn van hen, die deze teal bezigden . Wij bezitteu ten
rninste geene verzen in een ander tatileigen . Mogelijk ook, dat de verzamelaars van omen bundel geen acht sloegen op brieven, waarvan
het dialect hun al to ongewoon was .
Natuurlijk is met al deze opmerkingen niet gezegd, dat die verzamelaars, wanneer zij een geschreven stuk ter perse legden, nooit
eene enkele letter zjjn afgeweken van hunne copie . Hot „Testament
van Anneken" is buiten twijfel in het „Offer des Heeren" gedrukt
nfiar een afzonderlijk uitgaafje daarvan, hetwelk reeds in 1539 was
verschenen . Is dit geheel gelijkluidend geweest met een tweeden
druk, waarvan wij nog een exemplaar bezitten, dan las men daarin
„unde" en „liefft"; waarvoor het „Offer des Heeren" „ende" en
„heeft" zette . M. a . w. : het verhollandschte de taal .
Maar al is dus mogelijk in de spelling jets gewijzigd, dit raa .kt
de echtheid, de oorspronkelijkheid van de brieven, die wij hier v6or
ons hebben, niet . Die blijkt reeds uit den ongekunstelden inhoud,
nit den zeer verschillenden toon, die naar het verschil tusschen
de schrijvers in die brieven klinkt . Maar zj wordt ook bewezen
door de omstandigheid, dat de meesten niet langer dan een paar
jaren nadat zij werden gesehreven zijn gedrukt ; dat zjj zijn ter
perse gelegd door personen nit denzelfden kring als waartoe de
schrijvers behoorden ; dat zij bestemd waxen voor de echtgenooten
en kinderen, voor de verwanten en vrienden dier schrijvers en
schrijfaters ; verbreid en gelezen werden juist onder hen, die de
origineelen kenden of zelfs in hun bezit ha,dden gehad en wie het
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dus onmogelijk was to misleiden . Dit alles bewijst, dat wij hier
met niet dan betrouwbare bescheiden hebben to doen . Ik heb dit
uitvoerig betoogd op bl . 77 --98 van „De gcloofwaardigheid pan
Van Braght" in de „Doopsgezinde Bijdragen" van 1899, bl . 65-164,
en nftar aanleiding van Maeyken Wens' brief in die van 1904 . Wij
lezen in ons boekje onwraakbare getuigenissen vin de gedachtenwereld
in die kringen, van den toon van hun zieleleven, ook van den grated
hunner beschaving ; hier weer de bewijzen hoe zj waarlijk nict, gclijk
nog Fruin meende, tot „de heffe des yolks" hebben behoord . Voor
die heffe kunnen zulke keurige drukjes als enkele uitgaven van het
„Offer des Heeren" en van Biestkens' Nieuwe Testament niet bestemd zijn geweest . Maar ook de brieven zelven leeren beter. Onder
zoovele personen, van wie melding wordt gemaakt, beet het van
niet meer dan een, van Claesken's echtgenoot, dat hij niet kan
lezen . Elisabeth van Leeuwarden verstaat Latijn ; insgelijks Jan
Geertsz ., die echter geen Fransch bent, en Jacques d'Auchy, die
ook de zuricher vertaling van het Nieuwe Testament leest. Gielis
Mathjjsz. wekt zijne broeders op om toch to gedenken aan hun
vroegeren tijd, toen zij zoo „neerstich wren . . . in veel costelijeke
baneketten ofte maeltijden, ja in proncken ende pralen enz .", foe . 265 r~,
en Jan Claesz. had 600 exemplaren van een werkje pan Menno
to Antwerpen eaten drukken . Men zie ook het in de aanteekeningen
gezegde over o . a . Lenaert Plouier en Clement Henricks . Trouwens,
<ian de telkens voorkomende vermaningen om toch gastvrij to zijn,
om hetgeen zij boven hunne nooddruft bezitten met anderen to
deelen, om milddadig to wezen zou ongetwijfeld soma zijn tocgevoegd, dat zij zoo behoorden to doen ondanks hunne armoede, ware
inderdaad armoede hun deel geweest . Zijn er genoeg, na wier dood
de schout geene nagelaten goederen to konfiskeeren vond : bij menschen, telkens nit hunue woonplaats verjaagd, is dit niet onverklaarbaar. Ook zullen er wee him goed bij tijds in veiligheid hebben
gebracht. En uit alles blijkt : in den regel behoorden zij tot den
niet onbemiddelden en niet onbeschaafden burgerstand.
Datgeen intusschen, waarop het in het bovenstaande aankomt,
is dit : wjj hebben in hot „Offer des Heeren" looter echte bescheiden voor ons, door nauwgezette handen in druk bezorgd .
Nog op eene derde vraan heb ik antwoord to geven : week doel
heeft de verzamela,ar van het „Offer des Heeren" zich met de uit-
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gaaf daarvan voorgesteld P Wat is de strekking van zone verzameling? Heeft hij wellicht met het oog op die strekking of - eene
geheel andere overweging - op de godsdienstige overtuiging der
verschillende martelaars eene keus gedaan onder hunne brieven,
sommige opgenomen, audere weggelaten ? En waardoor kenmerkt
zich onze bundel? Wat is het eigenaardige in den godsdienstigen
geest, in den toon daarvan ?
„Tot troost ende versterekinghe der Slachschaepkens Christi, die
totter doot geschict zijn," heet op den titel het duel der uitgaaf .
Ter bemoediging dus van de martelaars zelven . Maar men moet
daarop niet den nadruk leggen . Immers dat „dat cruyce Christi
bysonder tot onsen tyden hem verheft ende vertoont ouer alle Godtureesende G}odts kinderen" ; dat er dagelijks zooveel onnoozel bloed
wordt vergoten, het „onschuldige, vreedsame, weerlooze Lammeken
door den Serpent in zjjn wtvercoren Lidtmaten wordt ghehaet,
veruolcht ende ghedoodt" : dat heeft volgens de voorrede aanleiding
gegeven om deze brieven to verzamelen „tot troost ende sterckheyt alien Liefhebbers der Waerheyt ." Iiet spreekt
immers ook vanzelf : voor al degenen, die misschien wel nog niet
gekerkerd waren maar elk oogenblik konden worden opgeroepen
om als bloedgetuige op to treden, of die een vader, eene eigene
zuster, een trouw vriend bezaten, wier „offerande" zg hadden
bjjgewoond of dagelijks moesten verwachten, was het bundeltje bestemd . Hen alien moest het stichten . En dat niet uitsluitend met het
oog op den marteldood, die voor hen aansta,ande kon zijn . Eenmaal
aan het drukken, nam de verzamelaar - zie boven bL 20 - ieder
schrijven van de hand van martelaars op, dat binnen ajjn bereik
kwam. Ook b .v . de louter vermanende brieven van Mayken Boosers
aan hare kinderen ; die van Gielis Mathysz., wa.arvan de eerste
eveneens niets bevat dan eene breedvoerige vermaning tot deugd en
tot verzaking van wereldzin, aan een onbekenden broeder gericht ;
en zelfs het schrijven van Jan Geertsz, vin Texel (1564) „aen den
Luterschen paep", eene korte verhandeling over den doop . Het
briefje van Peter Witses aan zijue vrouw of dat van Clement Henricksz . kan ook hij zelf niet belangrijk hebben gevonden . Maar . .
ze warm van martelaarshand . Daarom verdienden zij eene plaats .
Van eene voorkeur, pan sommige martela,ars boven andere gegeven,
is zeker bij hem geen sprake geweest . Er bestoiid daartoe ook geene

INi4EInING}.

29

aanleiding . In godsdienstige overtuigingen was geen verschil zoo min
tusschen hem, verzamelaa.r, en de personen, wier achrifturen hij
opspoorde, als tusschen deze onderling . Gaan Anneken Jans en de
jonkvrouwen van Delden door voor Davidjoristen : in het testament
van de eene, in het lied op de anderen (in het Liedboek) komt dit
niet nit . Natuurlijk valt, doordat men de meeste dezer mermen en
vrouwen hier nit hunue eigene brieven leert kennen, het verschil
tusschen hun karakter en hunne geaardheid, hun denken en gevoelen,
duidelijk in het oon . Is een Jan Claesz ., die den zijnen niet genoeg
op het hart weet to binders dat zij zic}i toch bij „de goeden"
moeten houden, en dat God en den naaste lief to hebben of
(hod to vreezen en to wijken van Mlle kwaad het een en al is,
bij alle warmte de eenvoud zelve : veel meer uitgewerkt is het
bijbelgebruik en zijn de uiteenzettingen van Jan Geertsz . of van
(delis Bernaerts . De heftige Van Overdam heeft niets van de
innigheid van Jer. Seghers of van Claesken met haar „al sette
ick my noch son veel nae beteringe, ick blijf al euen snoode" ;
en het geschrijf van Willem Droochscheerder of van Peter Bruynen verra,adt den ongeoefende, terwijl Gielis Mathijsz . en Jacques
d'Auchy volgens hunne brieven blijkbaar manners zijn van breede ontwikkeling . Maar elkaars geestverwanten zijn zij alien, ten
voile en geheeL Ik heb geen enkel punt gevonden, waarin de een
tegenover den ander zou steers, al stelt deze sours iets anders op
den voorgrond dan gene of a1 noemt hij de dingen met andere
namen . „Wt liefde des harten haer leuen beteren, des Heeren
cruys opnemen, op Sijn ryck sien" : daarop loopen alley leeringen
en vertroostingen nit . Met de roomsche kerk en hare leeringen
hebben zij van hunne z~~de niet meer to makers . Pat ligt ver
achter hen ; dat is „de wereld", die hen vervolgt : maar zij, zip
„zjn overgezet in het nieuwe, onstraffelijk levers ." Voorts hebben
zij den Bijbel en zijne teal, Christus' woord en voorbeeld hartelijl :
lief. Dat rg met hem het kruis moeten dragen, spreekt van zelf .
De wereld heat nu eenmaal Christus en moet hem wel in zijne
leden, d . i, in hen, vervolgen ten bloede toe : de weg alley vromen
en tot de zegepraal van hunnen Heer . Ja, de titel mocht zoo luiden . Het 0 f f e r d e s H e e r e n (van Christus) in dezen tijd, dat
waxen z jj!
Een van deze kenmerken kan ons bj de lektuur tan die brie-
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yen niet anders dan treffen en bevreeinden : bij de schrijvers, op
eene enkele uitzonderinb na, zijn alle indrukken van de roomsche
kerk, die toch land en yolk waarin zjj waren opgevoed en nog
leefden heette to belieerschen, tamelijk wel uitgewischt . lilt zich
zelven schrjjven zij nooit over hare leeringen of gebruiken . Zij
kwellen zich niet met twijfelingen over hear . Zij bestrijden hear
niet : alleen Bans van Overdam en Peter Bruynen c. s . nemen eene
offensieve houding aan . De anderen zijn steeds vervuld van geheel
a,ndere dingen . Het is als komen zij eerst met hear in aanraking,
wanneer de wereld hen aantast en wil dwingen van hot gebod vin
Christus of to gain en zich to voegen near „des keizers mandament," hetwelk onderwerping aan die roomsche kerk eischt . Dan,
bij die verhooren, als 't hun wordt afgeperst, dan alleen blijkt, hoe
zj die roomsche leeringen en praktyken kennen en ze op grond
vin Schrift en geweten veroordeelen . Dan laten zj zich daarover
uit zonder eerbied, meest in smalende bewoordingen . Maar anders
bladzijden Lang bindt Jer. Seghers zijne vrouw, ook gevangen, op
hot hart toch onder druk en pijniging zich niet to laten verleiden
door valsche profeten of „schalcheyt" van menschen, zonder dat
eene letter verraadt dat zj met roomsche en niet b .v. met sakramentiste geestelijken heeft to doen : totdat ja! eindelijk, fol . 82 r°,
Gene waa.rschuwing komt tegen „Papiste oft andere vernufte menschen" . En evenmin als z~j, near het schijnt, zelven jets van hetgeen op een strijd tueschen oud en nieuw geloof gelijkt doormaken,
evenmin achten zj het ergens toe dienstig daarover to disputeeren .
Zi doen het nooit den gedwongen en nog liefst in het openbaar ;
dus alleen om gelegenheid to hebben den weg ter zaligheid aan to
prijzen, de zonde to bestraffen . Waarom lieten Loch die reehters en
inquisiteurs ook hun misdienst en kinderdoopen c . a. niet varen?
Zij, gevangene sehaepkens Christi, bewezen hun immers duidelijk
genoeg, dat dit alles niets is din kwalijk riekende afgoderij . Maar
't leg aan de domheid, de verblinding, den heat tegen Christus,
hun eigen . Ddardoor konden hunne slachtoffers lien onmogelijk tot
andere denkbeelden brengen en vermochten zjj niet anders den
voor hunne vervolgers to bidden dat deze rich mochten bekeeren .
Want zij, vromen, staan niet tegenover eene dwalende kerk, niet
tegenover onjuiste dogmatiache meeningen, maar tegenover de macht
„der wereld", die - voigens hot „Offer des Heeren" here beide
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onveranderlijke kenmerken
en onnoozel bloed vergiet en zich
met andere da.n rechtschapen en geloovige predikers tevreden stelt,
veeleer mannen kiest, niet eens in staat de waarheid to leeren, en
die wel schriftuurlijke woorden kunnen prediken, maar op hunne
lippen zijn deze leugen : fol. 90 v°, 92 r 0 en v°, 138 r°, enz . Pe
gedachte aan eene „hervorming" van „de lcerk" is nooit bij hen
opgekomen . Zij willen in 't geheel uiet to doen hebben met „de
kerk", die met „de wereld" samenvalt . Als din ook het „Offer des
Heeren" klaagt, dat er zijn die van de geineente zijn afgedwaald,
dan bedoelt het volstrekt niet eene verandering van denkbeelden of
een overgang van protestflntsche tot room4che kerkpraktijk . Neen, wn.t
het zoo diep betreurt is dit, dat deze den engen weg van Christus
hebben prijsgegeven voor een ruim en wereldsch leven ; de gemeente, die vervolgd en beuauwd eu gemoord wordt, voor de
wergild, die Gods lcinderen vervolgt en benauwt en moordt ; en
dat zij daarmede nu ook voor een aardsch goed hun eeuwigen,
hemelschen scha.t hebben ingeruild. Hoe zeer de ma,rtclaars meenen,
dat de kerkeu haa.r tijd hebben gehad, blijkt teekena .chtig, als de
eenige onder hen bijna, die nog «gel over de roomsche kerk handelt, de Haarlemmer Jorian Simonsz ., in 1557 aan zjjn zoon schrijft
(fol . 137 v° vg.) : „'i'en eersten ende voor :il, wilt u wachten voor Mlle
valsche propheten, hypocrjjten, ende beueynsde heyligen, w e 1 c k e
b y m jj n t jj d e u w a r e n, papen ende monicken, welcke is
gorge, dat by uwe tijden niet en sullen gebreken, so lange ha,er
de vette soppen volgen, wiltse niet geloouen, want het 4jn verleyders . . . . Mijn sone, die a dit screef, die wast door experientie
ende ondersoeck wel vroet, wt die kelc ha,dde hi selfs gedroncken ;
enz ." En tusschen de verachillende kerken maakt hij blykbaftr
geen onderscheid : „Least ooc niet eenige seeten, die al by mijnen
tgden vele waxen, als Lutersche, Swingelsche ende meet andere,
de welcke a1 hebben si wel eeneu schijn van goet, euenwel in den
gront 2ijnse quaet elide vol dootlijck fenijns . Siet na eon cleyn
hoopken, die her geheele regel des leuens met die geboden Gods
over een comes, . . die Leeraers hebben onstraffelijc, daert al
is liefde, paeys
die vruchten des Geests ." Waar Jorian zijne
kennis van die protestantache „sekten" had opgedaan, blijkt niet .
Bij eon enkelen van de latere briefschrijvers uit het „Offer dea
$eeren", die zeket in hunne uabijheid protestantsche gemeenten
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hebben gekend en or ook op zinspelen, is de grief tegen hear deze,
dat zij wel de Schrift hanteeren, maar haar leven ! fol . 231 ro,
259 r° en v° . Zie ook het al zeer onvriendelijk oordeel over de
Lutheranen, Liedboek, fol . 9 v° . Waarschijnlijk was het tot hen
doorgedrongen, hoe er ook in proteetantsche landen van hunne
vrienden wel werden geexecuteerd .
Laat het „Offer des Heeren" zich over de roomsche kerk weinig
uit, een geheel ander onderwerp komt - het ligt in den card der
zaa,k - veelvuldig ter sprake : de marteldood, dien zijne schrijvers
to gemoet zagen, de glorierijke, zalige uitkomst daarna, de benauwdheid die de meesten in den aanvang aangreep, de vreugde
en het verlangen waarmee bijna alien ten slotte uitzagen near hunne
verlossing. Dat vervulde de ziel dier gevangenen zoowel als hey
hart der hunnen ; en, al vergeten de eersten telkens in hunne
brieven zich zelven om de belangen van hunne kinderen of het
zieleheil hunner broederen to behartigen, dot de verwachting van
hun einde, bun dank aan God, Pie hen zoo wonderbaar sterkte,
het heerlijk uitzicht op Zijne toekomst een groot deel van den
inhoud uitmaken, spreekt van zelf . Dat was het ook juist, wat de
hunnen in die lektuur verlangden . y4'anneer nu in het „Offer des
Heeren" Joos Kint schrijft dat hjj „bereyt is int vier to ga,en",
fol . 113 v°, Jan Geertsz., „als 't den Heere belieft, aen een peel",
fol . 226 v°, 235 r° ; wanneer Adriaen Pan roemt en dankt ; dot
hij voor den Heer het hoofd mag laten onder het zwaard, fol .
195 r°, en Claesken hear vreugde en blijdschap niet genoeg kftn
uitspreken als zij voor den rechter gevoerd wordt om hear sententie
to hooren ; als Fije to Leeuwarden, zijn vonnis vernemende,
„sang ende spring, Godt louende ende danekende, ende sprack :
Dit is de eenige wech", fol . 243 v° ; als vooral Jer . Seghersertelkens even innig als eenvoudig over schrijft, hoe hij heeft gehoopt en
gebeden door (hod dat waardig to worden gekeurd : din is dit alles
zeer gesehikt om den lezer op een dwaalspoor to brengen . 't Kan
den schijn wekken, alsof deze alien het martelaarscha,p hebben
begeerd en de justitie in de armen zijn geloopen ; terwijl dan
de uitgever de bedoeling zal hebben gehad om da,t jagen near
de martelaarskroon aa,n to moedigen . Niets van dit a.lles is eehter
bet geval geweest . Al die ontboezemingen, die ik hierboven a,flnhaalde, zijn uit de pen van mermen of vrouwen, die reeds eon
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tijd Lang gevangen warm ; die moisten hoe als jets dat thane van
zelf sprak zwa,ard of brandstapel zich van hen niet meer liet
afwenden. Te voren is hunne stemming meestal andere . Niet alleen
de toon, lien het Liedboek over hen aanelaat, is er een van diep
beklag en deernis ; maar ook zij zelven maken er in hunne brieyen waarlijk geen geheim van, hoe zij „seer bedruct" zijn en het
vleesch zeer „versehroemt" ; hoe zoowel de folteringen a1s de disputen (beide kwellingen stellen zij altijd gelijk) veel „stranger"
warm dan zij hadden gemeend, fol . 91 r°, 123 r0, 125 v°, 253 rO,
enz . Hans de Vette is er zelf door verrast zooals „de Heere
weet zijn wtvercooren in suleker vren amen mondt to gheuen,
soo by belooft heeft, beter dan wy souden connen ghedeneken
Want die buyten banden schenen swack to zijn, die zjn soo cloeck
datmen daer of verwondert", fol . 201 v°. En dat de arme lijders
het einde van die bange worsteling, die toeh op het schavot m o e s t
uitloopen, dan maar gaarne verhaast zagen en, fol . 123 vO, 224 v°,
hunne sententie als eene verlosaing begroetten : het is waarlijk hiet
vreemd . Van bevrjjding toch was bij hen, op wie door den rechter eenmaal wegens ketterij de band was gelegd, nauwelijks sprake ;
in elk geval, bij hen zelven komt blijkbaar de gedachte daaraan
niet op . Als dan ook de verzamelaar van het „Offer des Heeren"
in zijne voorrede onder de bijbelsche voorbeelden, die hij aanhaalt ten
bewijze hoe God de zijnen sterkt en bijstaat, naast de beloften, die
Hij aan Abraham en Jozua heeft gedaan, in den adem dit noemt,
dat Hij de apostelen uit den kerker heeft bevrijd en dergelijke
din blijkt toch uit het vervolg, hoe hjj dien bijstand en die trouwe
bewaring dea Heeren bovenal hierin ziet dat „ghij in u Ghelooue, Beljjdinge ends Leuen niet en verualt, ghebroocken ends
to schanden wort ." Dat was de redding voor de „slaehschaepkens Christi" : volstandig to molten blijven, to ondervinden hoe
„Godt zijn wtvercooren bij zich hebben moil", in 's Heeren zalige
nabijheid voor goed ontrukt to zijn aan elk gevaar van verlies
van hun hemelach goed . En hoe meer zij zich verdiepten in hun
lot, waarin immers zoovele kinderen (hods uit hun eigen kring
hen warm voorgegaan en dat zij met vele vromen aller eeuwen en
bovenal met den „Hertoch huns geloofs" gemeen hadden : to meer
werden zij er van doordrongen, dat alleen door heldhaftiglieid in die
bangs worsteling tegen de wereld de zege kon worden behaald ;
It .
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to hooger moest het hun het hart verheffen, dat ook zij waardig
werden geacht zoo om (hods wille to sterven, dat zij „deelachtich
mochten zjjn des lijdens Christi", fol . 210 r°, „tot stichtinghe van aTle
die den Heere vreesen", fol . 67 r0 . Pit alles is bij hen, met eene enkelQ
uitzondering misschien, geene opwinding geweest, nog minder fanatisme. 't Blijkt nit den inhoud van hunne vermaningen ; uit geheel hunne stemming en houding tegenover de hunnen zoowel als
tegenover de vervolgers ; ook uit hun gedrag . Neen, 't was niet
anders dan de blijdschap over het leven met (hod en over de zekerheid van het bezit daarvan voor alle toekomst, die hen zoo vervulde
dat zjj daarvoor den jammer van hun tijdeljjk lot niet telden. Fen
verschijnsel, dat natuurljjk van alle tijden is, ook bij hen Been
ander karakter draagt dan het elders doet, maar dat bij hen wel
zich in ongemeene meat heeft vertoond : in wonderbare veerkracht
en in buitengewoon levendige voorstelling van de heerlijke toekomst .
Pit la,atste moest als reactie tegen hunne aangrijpende omstandigheden wel bj hen opkomen ; dat braeht hunne geestelijke atmosfeer
mede . Hoe zouden zjj ook antlers vermocht hebben't Been zij ledeu
zbo door to staan als zj hebben gedaan? Maar flu moet men in
hunne uitlatingen over hun sterven en hun blijde uitzicht niet jets
antlers of jets meer gaan aoeken dan individueele stenimingen en
ervaringen van vrome zielen, met den Bijbel gevoed, onder liet
aangrijpendst lot . Van eene „leer" van het ~OffOT des Heeren"
over het martelaarsehap is geen sprake . Wij hebben, Hoeketra
heeft in zijn antlers zoo verdienstelijk werk „Beginselen en Leer
der oude Doopsgezinden" dit m . i. niet altijd genoeg in het oog
gehouden, in bet „Offer des Heeren" aiet dan leeken-overtuigingen, dan uitetortingen des harten v6br ons .
Ook als wij dat „Offer des Heeren" er verder op aanzien, welke
strekking het hebben mug, welke godsdienstige richting het konmerkt, moeten wij iedere gedachte aan een stelsel van denkbeelden, de eene bij gevolgtrekking uit de andere of uit Sehriftwoorden afgeleid, van meet of laten varen . Eigenljjk weet bet slechts
van twee dingen, waaraan then den Christen herkent : hij „begeeft zich tot verbetering zjns levens" en hij „neemt het cruys
van Chriatus op." Vuor beiden het hart der lezers nog meer te bezielen : eene andere strekking dan deze heeft het boekje niet . „ti'4'ilt
u tot deughden spoeden en wandelt altijt in 't licht" : deze regel
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uit het Liedboek kon achter de brieven van elken martelaar
worden geplaatst . De vroegste, b .v . die vin Jan Claesz ., handelen,
behalve nog over kruis en lijden, over niet veel anders, en dst
warm en innig genoeg . Dlaar ook wanneer langzamerliand de
broeders blijkbaar veelzjjdiger godsdienstige kennie erlangen en zich
dieper rekenachap gtian geven van den weg ter zaligheid ; wanneer
b .v . de leeraar (delis Matbijsz . aan een zijner vrienden er over
schrijft, hoe de heilige geest in hen is uitgestort niet om hunne
werken tier gerechtigheid, maar door God uit liefde en barmhartigheid alleen enz ., fol . 258 v° : dan is toeh ook zulk schrijven van
het begin tot hot einde gedragen door „het ghelooue, dat door de
liefde werckt," of „dat boetveerdich maect ." Het verlangen dat zij,
pan wie hij schrijft, zuiver en onberispelijk zullen wandeIen en
een good voorbeeld zullen geven ; de herinnering, dat de hoofdsom
des gebods de liefde is en barmhartig to wezen 7elijk onze Hemelsche Vader barmhartig is, handreiking to doen : „hebt ghy vele,
soo gheeft vele, hebt ghy jveynich, so geeft van dat weynich met
trouwer herten", fol. 264 r° en v° : daarvan is de brief vol. Vooral
de mededeelzaamheid bekleedt in hunne eischen a,au zich zelven
en aau de hunnen eene groote pleats . En hoe a1 hot genoemde
inderdasd in hen leefde, komt hot meest nit in den toon van hun
schrijven. Stereotype termen en geijkte formulea ontbreken, behalve
in de brieven van een enkele, geheel . Dat is het juist, wat aan
die lektuur hare frisehheid geeft : allerlei, waardoor de ziel van
een vroom kind van dat geslaeht word bewogen, wordt hier zoo
individueel uitgesproken, in dezelfde verscheidenheid als die zeker
tusschen de harten en de karakters der schrijvers heeft bestaaai .
IVli lezen , de meest vet•schillende overleggingen . „Ghij hebt noch tijt
ter beteringe, maer is ben gebonden aen zijn genade, daer is op
betrouwe", schrijft Jan Claesz . aan zijne vrouw, fol . 17 v° . „De
Heer geeft ons een mond" of „de Heer bewaarde mijn mond van
spreken", lezen wij herhaaldelijk . Gielis Bernaerts beveelt den
zijnen aan : „weest vast in tier liefde geknocht, ende weest gastvry
order malcanderen, hebt eon herte ende een siele altijts order
malc~.nderen, op dat als ghy in bender coemt, iat dattet des Heeren
wills is, dattet gemoet din vry staen mach", fol . 225 r". En (delis
Mathijsz . haalt gaarne de teksten nit Tobias en Siraeh aan, volgens
welke „de aelmisae verlost vander doot" of „de sonden wtblusschet,
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ende sy sal hem verschonen in die eewige wooninghe," fol . 264 v°.
Alleen een enkel leerstellig denkbeeld bouden sommigen uit kracht
der traditie aan . Zoo b.v. de drieeenheid, die in fol . 137 r°, 142 v°,
205 r° en 218 r° voorkomt . Maar zij is, near ik vermoed, dear
een term geworden voor Gods ondoorgrondeljjkheid ; een term die,
naar deze vier briefechrijvens meenden, beantwoordde aan de voorstelling van de Schrift en hun gold als de flu eenmaal geijkte uitdrukking voor (hods wezen . VPanneer b .v . een van hen, Jorian
Simonsz ., zjn zoon aanraadt : „clopt yen de duere zijnder (d . i. niet
(hods, maar Jezus') heyliger drieuuldicheyt", fol . 137 r0, dan is het
duideljk hoe hij evengoed „zjjnder heyliger majesteit" of iets dergelijks had kunnen achrijven.
Een denkbeeld eehter, dat een dogmatisch leerstuk mag heeten,
keert, en geenszins als uitdrukking die zij maar aa,nhouden, in
het „Offer des Heeren" in bijna ieders brieven terug :, de eigenaardige oud-menniete menschwordingsleer ; en verder naast deze hun
gevoelen over den doop en over het avondmaal . Die mensehwordingsleer is bekend. Zij meenden, dat Christus' reinheid zou aangetast zijn geweest, wanneer hij in eenige aanraking met ieta
aardsch en mensehelijks had gestaan, en beweerden daarom dat hij
wel in, maar niet van Maria was geboren . Ook kwam hun een
wezen, God en mensch to gelijk, onverklaarbaar voor ; dan vonden
zj het nog begrijpelijker, dat de praeexistente Christue bij de conceptie in eel mensch was veranderd ; en immers : „inset gelooue
onbegrijpeljc", - dit had de pastoor tegen Adriaen Corneliez .
beweerd - „hoe connen wy dan salich worden?" fol . 109 r°. Maar
ook van die menschwording waken de martelaars in het „Offer
den Heeren" zelven geen ophef : zij waken nit eigen beweging,
b.v . in de brieven aan de hunnen, daarvan zelden of nooit gewag .
Alleen doordat zij telkens daarover verhoord werden en dun wel
gedwongen waren hun gevoelen to staven, bekleedt dit punt in de
brieven waai7n zij aan de hunnen verslag geven van hetgeen hun
wedervaart eene veel breedere pleats dan in hun eigen en hun
onderling godsdienstig leven het geval was . Zoo is het ook met
den doop en het avondmaal . Daarover werden zij eindeloos door de
rechters ondervraagd ; d~ardoor komt het (Jan Geertez .' brief is eene
uitzondering) dat wij allerlei er over lezen . Adriaen Pan betuigt
meer dan eens op het berouw over zijne zonden gedoopt to zijn,
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fol. 195 r° ; meestal is het echter „naar het gebod des 13eereu" .
Eett enkele martelaar was nog niet gedoopt, omdat hij nog niet
„bequaem" gerekend werd . Men leide dus ook nit het veelvuldig
voorkomen van verklaringen over den doop, door den rechter afgedwongen, niet to veel af. De vrienden vormden veel minder de
gemeente vin „gedoopten" dan wel van „de goeden" ; van hen, die
zich tot betering des levens hebben begeven en het kruis hebben opgenomen ; langzamerhand wordt „de gemeente zonder vlek of rimpel"
hunne leus. Van eigengerechtigheid zal geen lezer van het „Offer
des Heeren" hen verdenken. De kringen van deze briefschrijvers
waren nog verre van den tijd, waarin maar al to zeer vraagstukken
over den ban, de gemeente-ordeningen, de menschwording de harten
en althans de hoofden in beslag zouden nemen en daarin de vraag
naar Gods omgang en near eigen christelijk leven op den achtergrond zouden dringen . De brieven uit het „Offer des Heeren"
dtgteekenen van voor den tijd dier twisten, van voor 1566 en 1567,
toen de 9eheiding tusschen Vriezen en Vlamingen plats greep .
Alleen een der later toegevoegde van Hendrick Verstralen (1571)
verraadt dan ook jets daarvan . Jets : want Rupelmonde lag ver van
het noorden, het tooneel van die twiaten . Opmerkeljjker zeker is
het, dat, terwjjll verseheidene schrijvers onzer brieven de oudsten
Lenaert Bouwens en Gi-illis van Aken, bij name ook Menno, hebben
gekend, men den titel „oudste" nergens (in het „Lietboecxken"
eenmaal) ontmoet ; en dat evenmin van de afscheiding der Waterlanders in 1555 eenig gewag wordt gemaakt . Mede nit de zwevende
wills, waarop steeds over de gemeente wordt gesproken, en de vluchtigheid, waarmede op eene enkele plaa,ts in het voorbijgaan de ban
wordt vermeld, meek ik op, dat alleen de oudsten (in het noorden)
zich de kwesties daarover aantrokken en dot de meeste broeders
en zusters eenvoudig dankbaar zijn geweest voor de veiligheid, die
hun vrome kring schonk aan hunne ziel, zonder zich verder over
gemeente-ordeningen het hoofd to breken .
Hit al het meegedeelde is dit duidelijk, dat de verzamelaar van
het „Offer des Heeren" van 1562 en eveneens zij, die daaraan
later nog eenige brieven hebben toegevoegd, niet anders hebben
beoogd dan de opbouwing van de hunnen in geloofsmoed en reinheid van leven onder de vervolgingen . Eene nader bepaalde strekking, de aanbeveling van de eeyie o#' cue andere richting onder de
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hunnen of van eenig leerstuk is in hun arbeid niet to vinden .
diet bevestigt hetgeen ik boven bL 20 aanwees . De verzamelaars
vin n°. 1-4 namen alle brieven en berichten van martelaare op,
die zjj konden erlangen . Pie schrjjvers waren de trouwste vrienden,
de naaste verwanten geweest van velen in de Kringen, voor welke
de bundel was bestemd . Hoe zou het deze, steeds blootgesteld aan
clatzelfde gevaar, goeddoen zich in die schrifturen to verdiepen!
Uit de pen dier martelaars moesten immera wel dubbelen indrul :
maken zoowel iedere vermaning tot goedheid en liefdebetoon als
ieder bericht, hoe wonderbaar God de Zijnen in den kerkcr had
gesterkt en hun , op het schavot Zijn heil had doen zien .
Hiermede is, meen ik, alles afgehandeld wat ter karakterizeering
van het „Offer des Heeren" de aandacht verdient . Is er bg eon
of anderen brief of lied jets over de herkomst of de strekking mode
to deelen, dan zal ik niet nalaten dat in de tianteekeningen to doers .
Wat de liederen betreft, zoowel die welke in het „Offer des
Heeren" zelf voorkomen als die van hot Liedboek : het leg, heb
ik gemeend, niet op mijn weg mij in hunne geschiedenis of in die
van hunne melodieen to verdiepen . Eene enkele opmerking, b.v .
wanneer een lied reeds in duitsche vertaling in het „(*esangbuchlein geistlicher Lieder" of in den „Auszbundt" voorkomt, vindt
men in de aanteekeningen . Voor dat gebied heeft men den zorgvuldigen arbeid vin Dr . Wieder, „De Schriftuurlijke Liedekens",
den Haag, 1900, to raadplegen . Want volgens zijn titel handelt
dat geschrift wel over „de liederen der Yederlandsche Hervormden
tot 1566", mass deze leverden slechts eon ondergeschikt gedeelte
van den inhoud ; het leeuwendeel hebben doopsgezinde liederen .
Niet minder good wijst Wolkan, „Die Lieder der Wiedertaufer",
Berlin, 1903, hier den weg. Door Wackernagel, „Das deutsche
girchenlied", V, S . 677 fgg., waren reeds genoemd „Gesangbuchlein", 'twelk in 1570 a1 drie uitgaven zal beleefd hebben, en do
„Auszbundt", die van 1583, waarschijnljjk vin 1571 dagteekent,
beaproken . In beiden had hij ook vertalingen uit het Liedboek van
hot „Offer des Heeren" opgemerkt . Nu heeft tiVolkan vooral van
die vertaalde nederlandsche gezangen alsmede van de melodieen
veel work gemaakt. Hjj geeft b .v . lijeten vin de wereldlijke en de
geestelijke zangwijzen, natuurlijk n .i,tir den .tia.nvangsregel der ge-
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zangen . In dien zang tree&t weer aan het licht, hoe levendig het
internationaal verkeer tusschen de broeders is geweest . In het
„Offer des Heeren" vinden wij niet alleen de melodie van „Een
nieuwe Lict wy heffen aen", maar in bet Liedboek van 1563,
no. 1 (dour Wolkan uiet geraadpleegd) zelfs die van „Nun freest
each lieben Christen gmeyn", fol . 8 r° a,ldaar ; terwijl de wijs van
het l'\Tilhelmus al voorkomt in den „Auszbundt", het zestiendeecuwsche gezangboek der zuidduitsche en zwitsersche Doopsgezinden . Is die duitsche versregel een bewijs, dat n° . 1, 1563 en dan
ook hot „Offer des Heeren" van 1562 uit Emden komt? Zie boven
bl . 19 . In de drukken na n° . 2 is „Nun freest u. s. W." weggelaten
en staat (zoo b .v. hierachter in n°. 4, 1570, fol . 3 v° ) alleen een
hollandsche aanvangsregel .
Hit al de liederen van het Liedboek zijn door het Groot Offerboek van 1615 verhalen in proza gemaakt, die men nn in alle
verdere uitgaven, ook bij Van Bright, vindt en wier geloofwaardigheid uit deze herkomst volgt . Sommige dier gezangen, ook van
die uit het „Offer des Heeren", hebben nog in onzen tijd de aandacht van letterkundigen getrokken door meer dan een fijnen of
roerenden trek, door dichterlijke waarneming van eene vreeselijke
werkelijgheid, ook wel door zangerige versregels tusachen hunne
rederijkerscoupletten in . Zoo heeft o . a. Busken Huet in „Het Land
van Rembrand", 1884, ha, bl . 176-183, over de dichterlijke waarde
dezer vrome volkspoezie gehandeld, nadat reeds Van Vloten in
zone „Nederlandsche Gi-eschiedzangen", 1864, vijf liederen daaruit
had opgenomen.
Verder verwijs ik voor de vragen betreffende het „LietboecYken",
hier besproken, near de I n 1 e i d i n g, die ik in dezen herdruk
aa,n dat boekje zelf zal doen voorafgaan.
Op bl . 4 boven is reeds rekenschap gegeven van het doe!,
waarmede het „Offer des Heeren" opnieuw wordt uitgegeven . Of
zulk een herdruk noodig is ? Noodig, flu daarvan nog wel meer
dan in 't geheel slechts den of twee exemplaren over zijn? Maar
die exemplaren komen zoo goed als sheen aan geschiedvorechers
in handen ; niet ieder heeft eene bibliotheek, die een „Offer des
Heeren" bezit, in zijne nabijheid ; en, indien wel, dan weet hij nog
r~iet welke waarde aan den inhogd vin het boekje to heehten .
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Daaromtrent wil deze uitgaaf voorliehten ; terwjjl hear aanteekeningen menigeen van dienst mogen zijn .
De boekjes, waarvan hier een wordt herdrukt, zijn in hun tijd
druk gelezen. Meer dan een beduimeld en niet meer ongehavend
exemplaar bewijst dot . Hoevele tranen mogen op die bladzijden
zijn gevallen van wie daarin telkens weer de vrome afscheidswoorden lazen en herlazen van hen, die zij zoo innig hadden liefgehad en die zij misschien, bij den brandstapel staande, met eigen
ooren kreten van pijn hadden hooren uiten of gebeden tit God
hadden hooren opzenden voor hunne ziel of voor hunne vijanden !
Maar niet alleen als eerbiedwaardige relieken, ook om hun inhoud
verdienen deze bundeltjes nu nog na drie-en-eene-halve eeuw ter
hand to worden genomen . In de volksliteratuur, die wij hier voor
ons hebben, spreekt zich dat gedeelte van de nederlandsche 16~jeeeuweche burgerij uit, dat de roomsche kerk had verlaten, maar
geenszins om nu in eene andere kerk, weer met geestelijken en
godgeleerden en eng verband met de overheid, zijn heil to zoeken .
Veeleer wilden die mannen en vrouwen van godgeleerdheid zoo
weinig weten als van kerken, toen ter tijd immers alle wereldlijkc
en maehthebbende inatellingen . 1n kringen van geljjkgezinden, met
hun geweten en den Bijbel alleen tot gidsen, dear hadden zij God
en hunne zaligheid en een chrietelijk leven gezocht en gevonden .
En flu willen natuurlijk hunne brieven worden gelezen als stukken,
voor menschen van een a,nderen tijd met veelszins andere denkbeelden
en behoeften en smaak dan de onze bestemd . Voor ons zijn zij niet
geschreven . Maar dit neemt niet weg, dat het „Offer des Heeren"
bladzijden bevat waarin eene inuige vroomheid, een zedeljjke ernst
en reehtschapenheid, een gezonde waarheidszin aan het woord
komen, die nog hunne weldadige werking ook op den lezer van
onzen tijd niet zullen missen . Er bestaat gelukkig nog een christenzin, die van alle eeuwen is .

Proeven van spelling in verschillende uitgaven
van het "Offer des Heeren".

Ik laat hier de proeven volgen, boven bI. 8 aangekondigd:

zoowel om te doen zien hoe gering in getal en in graad de verschillen zyn, als omdat desniettemin de mogelijkheid wellicht niet
is uitgesloten dat het deskundigen gelukken zal uit enkele woorden
iets over het gewestelijk taaleigen van de uitgevers te ontdekken.

1662.
1

VO,

VOORREDEN.

2 r",

1570.

lo78b.

VOORREDEN.

gelljk 1510.

Iek wunsche den goetwilligen

Iek wensche den goetwilligen

Leser, salieheyt, verstant
ende wijsheyt.

Leser, Salicheyt, verstant,
ende wijsheyt.

NAdemael beminde Leser, dat
die alderbermhertichste Godt
ende Vader door zUn ongrondelijcke ghenade ende goedertierenheyt, nv in dese laetste periculose tyden zijn gebenedyde eenige
ende eewige Soone Jesum Christum, die soo veel hondert Jaeren onbekent gheweest is, nv
sommige voor de oogen haerder
conscientien gebeeldet heeft, ende
sommighe die in aIle sonden ende
ongodtlyckhcden verstoruen lagen, opgewect heeft, ende in dat

NAdemael beminde Leser, dat
de alder bermhertichste Godt
ende Vader door zUn ongrondelijcke ghenade ende goedertierenheyt, nv in dese laetste periculoose tijden, zijn gebenedijde
eenige ende eewige Sone J esum
Christum, die so veel hondert
Jaren onbekent geweest is, nv
sommige voor de oogen haerder
consciencien gebeeldet heeft, ende
sommige die in alle sonden ende
ongodlijcheden verstoruen lagen,
opghewect heeft, ende in dat
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nieuwe onbeatraflgeke leuen ge- .
roepeu Ende sommighe arme,
clendige, verbijsterde verdwaelde,
magere, verhongherde schapen,
door die predicatie zijns heylsamen woordts, in de eracht zijns
heyligen Gheests wt de handen
der trouweloser herderen, ende wt
cue kaken der rytender woluen
verlost heeft ende gheuoert wt
de dorre onuruehtbare weyden
der menachelijeker leeringe ende
gebooden in die groene vette
weyden op den berch Israele, ende
genet under de hant ende bewaringe haers eenigen ende eewighen Herders Jesu Christi, die
haer met zijn roode ende duerbare bloet tot eenen vryen eygendom aengenomen ghereynicht,
ende gecoeht heeft, So verheffen
beer nv alle Poorten der ilellen . . .

nieuwe onbestraffelijcke leuen
geroepen : Ende sommige arme,
ellendighe, verbijsterde, verdwaelde, etagere, verhongerde
Schapen, door de predicatie zijns
heyleamen woorts, inde cracht
zgns heylighen Gheests, wt de
haxiden der trouwelooser Herderen, ende wt de K .aken der rijtender Woluen verloat heeft, ende
gheuoert wt de dorre onuruchtbare Weyden der menschelijeker
leeringe ende gheboden, in die
groene vette Wey den, op den
Berth Israels, ende genet under
de bent ende bewaringe hacrs
eenigen ende eewigen Herders
Jesu Christi, die beer met zijn
roode ende 'dierbare bloedt tot
eenen vrijen eygendom aengenomen, gereynicht ende gecocht
heeft, So verheffen beer nv ells
Poorten der Hellen . . .

38 v 0.

34 v0.

1570 .

1578b.

De Belydinge van
Hane van Onerdam .

De Relgdinghe ran
Hens van Onerdsm .

gelijk 1570 .

Doen torts deer ma worde ick
bouen gehaelt op een ander tamer
bi twee Raetsheeren ende eenen
Scryuer 1 ), ende hebben my deer
seer scherpelyck onderuraecht,
waer dat ick gheweest hadde,
ende oft ick wel wiste, dat ick
gebannen was van ouer ses Jaren,
in Marten Huereblocs tijt, ende
waer dat wy onse vergaderinge
ghehouden hadden, Pat wisten

Doen torts dAer na worde is
bouen gehaelt op een ander Carver
by twee Raetsheeren ende eenen
Schrijuer, ende hebben my deer
seer scherpelijck onderuraecht,
waer dat ick gheweest hadde,
ende oft ick wel wiste, dat ick
ghebannen was van ouer see Jaren,
in Marten Huereblocks tijt, ende
waer dat wy unse vergaderinghe
ghehouden hadden : Pat moisten

1562 .
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Si a.l, want de ') verrader haddet

sy al, want de Pe'rader haddet

wilt ghy my vragen, daer bk
wt vremde landen coome? want

wilt ghy my vra.ghen, daer ick
wt Vreemde Landeu come? Want

haer al geseyt . Ic seyde : Wat

haer al gheseyt . Ick set de : Wa,t

ick en heb met upset niet veel
willen vraghen, op auentuer, oft

icl: en hebbe met upset niet veel

dan niet veel en soude hebben
to verantwoorden,waerom vraecht

dan niet veel en soudc hebben
to verantwoorden,waerom vraecht

ick gheuangen worde, dot ick

willen vragen, op auontuer, oft
ick gheuangen worde, dat ick

ghi so acherpelyc en hebt ghy
noch niet onnosel bluets i) genoeh

ghy so scherpelijc, en hebt ghy
noch niet onnoosel bluets ghe-

om to vergieten? durst v lieden
om noch meer? Vraecht vry
nauwe (seyde ick) het sal v

wederom vanden gherechtigen
Reehter worden geuraecht, ist

dot ghy v niet en bekeerdt .
lloen vraechden si mi noch meer,

ende beswoeren my by min
doopsel, ick soudet seggen, want

noech om to verghieten ? durst v

lieden om noch meer? Vraecht
vry nauwe (seyde ick) het sal v
wederom vanden gherechtighen
Rechter worden gheuraecht, ist
dat ghy v niet en bekecrt .

Doen vraechden Si my noch meer,
ende beswoeren my by mijn
Doopsel, ick soudet segghen, want

lieden niet en liecht, daerom
segget ons . bk seyde : llat ghi

sir) «•y weten dat ghy
lieden niet en liecht, daerom
segget ons . bk seyde : Pat ghy

dat is ons een getuygenisse totter
salicheyt, ende v der verdoeme-

dat is ons een getuychenisse totter
salicheyt, ende v ter verdoeme-

(seyden si) wi weten dat ghi

wetet dat wy niet en liegen,

nisse, dot ghi lieden alsulcken
dodet, maer v besweeringe en
heeft been macht tegen de t)
waerheyt, Ende hot Overt al ghe-

screuen') wat ick seyde, ende
dreyehden mi to pijnigen, waert
dat ickt henlieden niet al seggen en wilde. bk seyde : Dat
iek niet en weet, en can ick v

niet seggen ende si quelden my
aldus seer langhe. Boon Overt

ick weder nederwaert geleyt,
Ende also deden si met al onse
vrienden, die een na den anderen, alleen .
1

(Seyden

wetet dat wy niet en liegen,

nisse, dot ghy lieden alsulcken
doodet, maer v besweeringhe en
heeft gheen macht teghen de

waerheyt. Ende het Overt al geschreuen wat ick seyde, ende
dreychden my to pijnighen, waert
dat ickt hen lieden niet al segghen en wilde . Ick seyde : Dot
ick niet en weet, en can is v
niet seggen, ende

Si

quelden my

a,ldus seer lange . Doen Overt is
weder uederwaert geleyt . Ende

also deden sy met al onse vrienden, do een na den anderen,
alleen.

In n°, 2, 1566 : schriver ,; die •, bloots ,; die ,; mgheschreven.
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111 r0 .

1570.

1578b .

Eenen brief ofte Belydinghe
van eenen ghenaemt dooskint,
geuangen wesende to Cortrijeg, ends heeft daer nit om
tgetuygenieae desu zijn lenen
aldaer gelaten, int Jaer .1563 .
to reeegenen tbeghin$el des
daers van nieu Jaers
dash af.

Eenen Brief ofte Beli.jdinghe geliik ib'I0 .
van eenen genaemt dooskint,
geuangen wesende tot Cortrijck, ends heeft deer nee om
tgetuycheniese Jesn zLjn leaen
aldaer gelaten, int deer 16:3.
Te rekenen tbeginsel des
Jeers van nieu Jeers
dach af.

GEnade Si met v, ends vrede
van Clod den Vader, ends ousen
Deere Jesu Christo, die wil ons
vertroosten ends becrachtigen
met zynen heyligen Geest, op
dat war moegen staende blyuen
tegen den aenstoot des Duyuels,
den genen die ons (als Petrus
seyt) omgaet als een brieschende
Leeu, soekende den genen die
by verslinden mach, dat wi dien
souden wederstaen met een vast
geloue.
So w&tet lieue vrienden, dat
iek sulek eenen strijt hebbe tegen
de vleyscheljjcke Heeren, also
datse my opcomen met bare vernufte redenen, soekende my of
to trecken van der gehoorsaemheyt ons liefs Heeren, hoe wel
ick hope dat my de Heere bystaen sal, deer en twyuele ick
niet aen, want Godt spreect door
den Propheet Esaiam, troostende
de zyne : A1 waerk dat een moeder haer kint verliete, soo en
sal ick nochtans v niet verlaten .
Het welcke de Heere wonderlyek
aen any (lof moeten hem alle
tongen spreken) bewijet. Ja al

Genade sy met v, ends vrede
van God den Vader, ends onsen
Heere Jesu Christo, die wil ons
vertroosten ends becrachtigen
met zijnen heyligen Gheest, op
dat wij mogen staende bljjuen
teghen den aenstoot des Duyuels,
den ghenen die ons (ale Petrus
seyt) omgaet als een brieaschende
Leeuw, soeckende den ghenen
die by verslinden mach, dat wy
dien souden wederstaen met een
vast belooue.
So wetet lieue vrienden, dat
is rule eenen strijt hebbe tegen
de vleeschelijeke Heeren, also
datse my op comen met here vernufte redenen, soeckende my of
to trecken vender gehoorsaemheyt ons liefs Heeren, hoe wel
iek hope dot my de $sere bystaen sal, deer en twijfel is
niet aen, want God spreect door
den Propheet Esaiam (troostende
de zijne :) Al waert dat een moeder haer kint verliete, soo en
sal iek nochtans v niet verlaten,
Het weleke de Heere wonderljc
aen my (lof moeten hem alle
tongen spreken) bewijst . Ja al

PROEVEN VAN SPELLING .

hadde ick so veel pappiers, als
iek oyt bescreuen hebbe, ende
tijt om scryuen, soo en soude
ick v die vruecht ende blyschap,
die ick in my beuinde, niet connen geecryuen, Ja mijn vruecht
is onwtsprekelyc . Maer N . is
cranek, ende by bidt dat ghy
den Heere neerstich voor hem
sout willen bidden, want by is
bereydt om int vuyr to gaen,
mer die vianden des cruyces en
can by niet wederstaen, want sy
comen hem op met vernufte
redenen, alsoo Karen Leermeyster den Duyuel veel vernuftheyt
weet, twelcke by openbaerde aen
onsen salichmaker, doen by hem
quam tenteren finder woestynen
gelijck int Euangelie staet gescreuen, heeft by dan zyne vernuftheyt gebruyct aen onsen
salichmaker, so en ben is niet
bedroeft, al fist dat ick ooc een
weynich strijts hebbe, want lieue
vrienden, sy zijn so goet om
wederstaen waert dat si redenen
gebrugeten, mer si gaen hem al
met luegenen toe, want Karen
Vader luegenachtich is, gclije
haer onsen Salichmaker oock
seyde, so hebben sy oock de
natuere haers vaders, de welcke
sy aen my eensdeels gheopenbaert hebben, het welcke ick v
niet al en can laten weten, maer
ick hoepe dat my de Heere so
veel ghenaden geuen sal, dat
ick v een weynich schryuen sal
vanden handel tegens die vleyschelij eke.
V sal belieuen to weten, dat
Rouse ende Polet quamen des
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had is so veel pappiers, als is
oyt beschreuen hebbe, ende tijt
om schrijuen, so en soude is
v die vruecht ende blijechap,
die ie in my beuinde, niet connen gescryuen, Ja mijn vruecht
is onwtsprekelijc . Maer N . is
cranek, ende by bidt dat ghy
den Heere neerstich voor hem
gout willen bidden, want by is
bereyt om int vyer to gaen,
maer de vianden des cruyces en
can by niet wederstaen, want ey
comeu hem op met vernufte
redenen, also Karen Leermeester
den Duyuel veel vernuftheyt
weet, tweleke by openbaerde aen
onsen Salichmaker, doen by hem
quam tenteren finder woestijnen,
gelijc int Euangelie staet geschreuen, heeft by dan zijne vernuftheyt gebruyct aen onsen
Salichmaker, so en ben is niet
bedroeft, al fist dat is ooc eon
weynich strijts hebbe, want lieue
vrieirden, sy zijn soo goet om
wederstaen, waert dat sy redenen
gebruycten, maer sy gaen hens
al met logenen toe, want Karen
Vader loghenachtich is, gelijek
haer onsen Salichmaker oock
seyde, so hebben ; sy oock de
natuere haers Vaders, de welcke
sy aen my eensdeels gheopenbaert hebben, hot weleke ick v
niet al en can laten weten, maer
is hope dat my de Heero so
veel genaden gheuen sal, dat
ick v eon weynich schrijuen sal,
van den handel tegens die vleyschelijcke.
V sal belieuen to weten, dat
Rouse ende Polet quamen des
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saterdaechs na de noene inde
geuanekenisae, m3 tot haer ontbiedende. Doen ick by haer quam
vraechde ick wat haer begheerte
was . Sy seyden : Pat salmen v
segghen. Sy hebben my geuraecht
na mijn ouderdom . Iek seyde
Pat en weet is niet, wilt ghi
goet bescheyt deer van hebben,
phi sout dat moeten mijn moeder vragen . Ronse : Segt ons so
na als ;hijt weet. Jooskint : Tusschen twintich ende dertich Jaren. Doen screef haren Scryuer :
Tusschen dertich ende veertich
Jaren . Rona. Wanneer waert ghi
laetst to biechten? Joos . Waerom
vraecht ghy dat ? Ron. Ic begeert
to weten . Joos . Ghi en hebt
my niet doen vangen, glii en
weet wel poet met my staet.
Antw . WI en doen . Joos . Van
wien zijt ghi, oft van wiens wegen
zit ahi tot my gecomen? Ante .
Van Code titi-egen . Joos. Dat en
geloue iek niet .
176 r° . 1562 en 1666.

Eenen brief van
Jorian Simonsz.

DES

ITEEREN .

saterdaechs nee de noene inde
gheuanekenisse, my tot haer ontbiedende. Doen is by haer quam,
vraechde ie wet haer begeerte
was . Sy seyden : Dat salmen v
seggen . Sy hebben my geuraecht
na mijn ouderdom. Ick seyde
Pat en weet ick niet, wilt ghy
poet bescheyt deer van hebben,
ghi Bout dat moeten mijn moeder vragen. Rons . Segt one so
nee als ghijt weet . Jooskint. Tusschen twintich ende dertich Jaren .
Doen schreef baren Schrjjuer :
'Pusschen dertich ende veertich
Jaren . Rons . Wanneer waert ghy
laetst to biechten ? Joos . Waerom
vraecht guy dat ? Pons . Ic bebheert to weten . Joos . GFhy en
hebt my niet doen vangen, ghy
en weet wel hoot met my staet .
Antw. Wy en doen . Joos . Vin
wien zijt ghi, oft van wiens wegen
zijt ghy tot my gecomen? Antw .
Vin Gods wegen . Joos : Bat en
gelooue is niet.

140 r°. 1670.
Eenen brief van
Jorian Simonsz.

143 r" . 1+178 b .

Eene brief van
Joriaen Simonez .

Pit is van my g)ie9creuen smaendaechs,
nee dat ick tweemael
voor die Heeren ghetiveest hadde, ende my
af gheuraecht was,oft
ick dyer by blyuen
wilde.

Dit is van my
gheschreuen amaendaeclis, nee dftt ick
tweemael voor die
Heeren gheweest hadde, ende my of gheuraecht was, oft ick
deer by blguen wilde .

Dit is van my geschreuen smaendachs,
na dat ie tweemael
voor de Heeren ge«eest hadde, ende my
a.4' geuraeeht was, of
ick dfler by blijuen
wilde.

Onsen seer beminde broeders ende

Onsen seer beminde broeders ende

Onse seer beminde
broeders ende sue-

PROEVEN VAN SPELLING .

austere inden Heere, austere inden Heere,
met alle die den met silo die den
Heere van gantser ileere van ghantscher
herteii begeeren to barter begheeren to
vresen ende na to vresen ende na to
voighen, wunsohen voighen, wunschen
WY gebondene in den wyghebondenein den
Heere, dat de gena- Heere, dat de ghenadige hernelsehe Va- dighe Iiernelsche Vader haer alien wil der beer alien wil
bewareii voor vile be waren voor alle
aenstoot van binnen aeiistoot van binnon
ende van buyten, ende van buyten,
door zynen lieuen door zjjuen lieuen beberninden Soon Chris- ininden Soon Christurn Jesum, met tsa- turn Jesurn, met tsamen den heyligen men den heyligen
geest . Amen .
Geest. Amen .
Harte1jcke lieuo
Herte1jcke lieue
broeders inden Heere, brooders indeu Deere,
wilt; v doch niet ver- wilt u doch niet verflouwen, al ist dat flouwen, al ist dat
ghy nv moat swer- ghy nv moot sweruen wt vrienden ende uen wt vrienden endo
magen, buys ende magen, buys ende
hof, niet wetende hof, riot wetende
waer henen, aenge- wear heron, aengesien der sonnen brant sien der sonnen brunt
liv yen alle canter drzt fly aen alle canton dat
opgewassen seat in v opgewassen seat in v
begirt aen to taster . begirt non to taster .
Brooders weest doch Brooders weest doch
riot versiagen, ende riot versiagen, ende
laet dat seat in v laet dat seat in v
vochticheyt crygen vochticheyt crjgen
ende houden, set v ends houden, set v
order de achaduwe order de aehaduwe
der scriftueren, ende der scriftueren, ende
die sal v eon heer- die sal v eon hoerljjcke bescutsel zjjn . ljjcke beschutsel zjn .
Wy water dat wy Wi water dat WY
door Peel drucs moe- door veal drues moeten ghaen mt rjjek
ten gaen
t rjjck
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tars inden Heere,
met alle die den
Heere van gantscher
barter begeeren to
vreeson ende na to
volgen, wenschen wy
ghebondene in den
Deere, dat de ghenadighe hemelsche Vader haer alien wil
bewaren voor alle
aenstoot, van binnen
ende van bayten,
door zjjnen lieuen beminden boon Christuni Jesum, met tsame
den heyligen
gout, Amen .
ITerte1jcke lieue
broeders inden Heere,
yj1t v dock riot verflouwen, al ist dat
ghy nv moot swerlen wt vrienden eiide
magen, buys ende
hof, riot wetende
wear heron aengesien der sonnen brant
fly aen alle canton dat
op gewassen aet in v
begirt aen to taster .
Brooders weest loch
riot versiagen, ende
laet dat seat in v
vochticheyt crjgen,
ende houden, set v
order de schaduwe
der scriftueren, ende
die sal v eon hoerljjcke besehutsel zjjn .
Wy water dat wy
door veal drucx iueten aen mt rjjcke
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der hemelen, alst
hooft beswaert is, so
beswaren hem ooc
mede alle de andere
leden, willen wy dan
lidtmaten wesen des
lichaems Christi, so
moeten wy het lyden
des hoofts mede deelachtig wesen, so wy
dan met hem lyden,
so sullen wy met
hem verblyden. Hierom lieue broeders,
ist dat v de Heere
noch een tjjt lane
laet conuerseren onder het erge geslaehte, so leydet
dock den tijt uwer
pelgrimagie met vresen, stelt v als lichten
onder de bole erge
werlt, laet v geloof
wtbreken inde wereken, anders ist doot

der Hemelen, alst
hooft beswaert is so
beswaren hem ooc
mede alle de ander
leden, willen wi dan
litmaten wesen des
liehaems Christi, so
moeten wij het lijden
des hoofts mede deelachtich wesen, so wi
dan met hem lijden,
so sullen wy met
hem verblijden. Hierom lieue broeders,
ist dz v de Heere
noch een tijt lane
last conuerseren onder het ergs gealachte
so leydet doch den
tijt uwer pelgrimagie
met vresen, stelt v
als lichten onder de
boss ergs werelt, last
v geloof wtbreken
inde wereken, ands
ist doot .

der Hemelen, alet
hooft beswaert is so
beswaren hen ooc
mede ells de ander
leden, willen wy dan
litmaten wesen des
lichaems Christi, so
moeten wy het lijden
des hoofts mede deelachtig wesen, so wy
dan met hem lijden,
so sullen wy met
hem verbljjden . Hierom lieue broeders,
ist dz v de Heere
noch een tijt lane
last conuerseren onder het ergs geslachte
so leydet doch den
tijt uwer pelgrimagie
met vreesen, stelt v
als lichten onder do
boss ergs werelt, last
v geloof wtbreken
inde wercken, ands
ist doot.

221 r°. 1562 eu 1666 .

172 v° . 1670 .

175 vO. 1578b.

De Belydinghe
van Jacgnes.

Den seuenden dach
des selfden maents
Februarij des voorseyden Jaere. 1558.
op eenen maendach 1),
so was ick wederomme ontbooden voor
den selfden Ketter-

De Belijdinghe
van Jacgnee.

De Belijdinge
van dacquee.

Den seuenden dach
Den seuenden dach
des selfden maents des selfden ma.ents
Februarij, des voor- Februarij, des voorseyden Jaers, 1558 . seyden Jaers, 1558 .
Op eenen Maenen- Op eenen Maendach,
dach, aoo was ick we- so was ick wederderomme ontbooden omme ontboden vogr
voor den selfden Ket- den selfden Ketter-

DE BELYDINGHE VAN JACQUE$.

meyster, ende coomende voor hem, so
groette by my, ende
vraechde : Hoe statet
met v, hebt ghy noch
de cortse P Jacq. Het
staet wel met my, de
Heere Si daer van gelooft, ende de 1) cortse
heeft my verlaeten
ouer drie weecken
ofte daer ontrent .
get. Hoe vint ghi
v gherust in uwe
conscientie? Jac . Seer
wel, den Heere si
danek daer van .

termeyeter, ende coemende voor hem, soo
groete by my, ende
vraechde : Hoe statet
met v, hebt ghy noch
de cortse ? Jacq. Het
staet wel met my, de
Heere sy daer van
gheloeft, ende die
cortse heeft my verlaten ouer Brie weecken ofte daer ontrent.
ketter . Hoe vint ghy
v gerust in uwe conscientie ? Jacqu . Seer
wel, den Heere sy
danek daer van .

1 Uit aaf van 1567, n 0 . 3 : maenendach ; die.

II .
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meester, ende comende voor hem, so
groete by my, ende
vraechde : Hoe statet
met v, hebt ghy noch
de cortse ? Jac. Het
staet wel met my, de
Heere sy daer van
gheloeft, ende de
cortse heeft my verlaten ouer drie weecken ofte daer bntrent .
Ket . Hoe vint ghy
v gerust in uwe conscientie ? Jac. Seer
wet, den Heere sy
danek daer van .

Q

Dit Boec

wort genoemt : Het Offer
des Heeren / om het inhout van eommighe
opgheofferde kinderen Godts : De welcke
voortgebracht hebben wt den goeden sehat
haers herten / Beljjdingen / Sendtbrieuen
ende Teatamenten / de weleke sy metten monde
beleden / ende metten bloede bezegelt hebben /
Tot troost ende versterckinghe der Slaehsehaepkens Christi / die totter doot geschict zijn / Tot lof / prijs ende eere
des geens diet al in alien vermach f wiens macht
duert van eewicheyt tot eewicheyt / Amen .
Q Noch zijn hier by ghe-

daen veel Liedekens / Belijdinghen
ende Brieuen / die noyt in druc
en zijn geweest.

Q Item / noch is hier by

ghedaen een Liedtboecgken / traeterende van het Offer des
Heeren .
Q

Ghedruct in het Jaer /
M .CCCCC.LXX.
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VOORREDEN .

Q

Voorreden

1 ).

Fol. 2 r° .

Q Ick wensche den goet-

willigen Leser, Salicheyt, verstant ende wijsheyt .
NAdemael beminde Leaer, dat de * alder bermhertichste Godt ende 2 . Cor . l . a.. 3 .
Vader door zijn t ongrondelijcke ghenade ende goedertierenheyt, nv 1 . Pet . 1 . a . 3 .
in dese 4 laetate periculoose tijden, zijn gebenedijde eenige ende eewige ~ Tit . 3 .; . 4.
a. i.
Sone Jeeum Christum, die so veel hondert Jaren onbekent geweest is, nv sommige voor de oogen haerder consciencien gebeeldet heeft, ende sommige die in alle sonden ende ongodlijcheden
verstoruen lagen, * opgheweet heeft, ende in dat nieuwe onbestraffe- Eph . 2 . a . 5 .
lijcke leuen geroepen : Ende sommige acme, ellendighe, verbijsterde, t verdwaelde, magere, verhongerde Schapen, door de predicatie Eze . 34 . a . 5 .
zijns heylsamen woorts, inde cracht zijns heylighen G}heests, wt 1 . Pet. 2. c .25 .
de ~ handen der trouwelooser Herderen, ende wt de Kaken der rij- Eze . 34. b .10.
tender Women verlost heeft, ende gheuoert wt de dorre onuruchtbare Weyden der menschelijeker leeringe ende gheboden, * in die Eze . 34 . b .13 .
groene vette Weyden, op den Berth Israels, ende Beset onder de Joan . 10 . a. 9 .
hant ende bewaringe haers eenigen ende eewigen Herders Jesu
Christi, t die haer met zijn roode ende dierbare bloedt tot eenen 1 . Cor . 6. b .20.
vrjjen eygendom aengenomen, gereynicht ende gecocht heeft . So 1 . Pet. l . b .18 .
verheffen haer nv alle ~ Poorten der Hellen tegen alle // de ghene Mat 16 . c .18 .
die metten bloede des Lams besprenget zijn. Pat arme onschul- Fol . 2 v ° .
.pPoe . a 2 .
dige, vreedsame, weerloose Lammeken wort door des t Serpents 2) Ai . t7 .1b, . 14 .
nijdicheyt in zijn wtuercoren 4- Lidtmaten ghehaet, veruolcht, ende Genes . 3 . a . l .
ghedoodt, met Sweert, Water ende Vyer, &c . Ende so slat gheweest Apo .12 . b .20.
is van * aenbeginne, soo iaset noch, ende sulcks sal oock (soo het Act . 9 . a . 4 .
schi nt na t Schrifts meldin he niet o houden ter ti t toe dat het 2 .Tim .3 .b .12 .
veroneerde, verachte, wtghestooten Lammeken, weder in -I- grooter Mat . 25 . c .31 .
'1 Zie voor het verschil in spelling/van deze eerste bladziJ'den in verschillende
uitggaven hierboven bl . 41 . In de oPgaaf der teksten duidt b .v, in 2 Cor . 1 . a. 3.
»a" de oude indeeling der hoofdstukken in 3 of 4 gedeelten aan »3" onze indeelin~,a in verzen > die toen nieuw > immers eerst in het J'aar 1551 oPgekomen was .
De namen der boeken ziJjn die uit de Vulg ~ ata : 1 Reg. Koningen is ons 1 Samuel • 3 Re g . ons 1 Konin en ; Abac . Habakuk • enzv.
2 Slau ale satin .
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* l. Ti . 3 .b .ll. eeren ende heerlijcheyt t) openbare . Ende nv dat * Cruyce Christi bysonder tot ongen tijden hem verheft ende vertoont ouer alle Godtureesende Gl-odts Kinderen, die wt dat crachtighe Saedt des I3eyli1.Pet .i .c.23. ghen Woordts, aenden binnensten mensche, wedergheboren zijn,
Soo heuet ons goet ghedocht, lieue Leser, to vergaderen Belijdinghen, Sentbrieuen ende Testamenten, van sommige opgheot('erde
Rom . l . b . li . kinderen Gods nae ghelaten (tot t troost ende sterekheyt alien Liefhebbers der Waerheyt) Waer in men mereken ende verstaen mach,
Phil . 2 . b .13 . hoe crachtelijc dat Godt noch in zijn -{- Wtuercoren weret, ende haer
inden noot troost, sterct ende bystaet : Gelijck wy oock by veel
Exempelen, beyde int Oude ende Nieuwe Testament oueruloedelijck
.1Z
.15.17
.
Ge
beuinden. Ten eersten : Als t Abraham wt zijns Vaders Lant geGe.19. b .14 . gaen was, Overt by dicwils van God vertroost . Loth worde van
(hod verlost wt het verderuen van Sodoma . God vertruoste Jacob,
Ge. 27 . e. 43 . ende gaf hem eenen moet, doen hi voor t Esau zijnen Broeder vloot .
* Ge. 50 . b .18. Het verdriet van * Joseph veranderde God in Egypten in groot getExo . 3 . b.12 . luck ende voorspoet. Als t Moses noeh ballinck was in Egypten,
ende de sehapen hoedde, Overt by van Godt vertroost . //
Fol. 3 r°.
God stercte Josua, ende sprac tot hem : t Ic en sal v niet verJosue . l . a. 6 . laten . (hod * spijsde Eliam inde Woestijne, als hij voor Jesabel vloot .
Iie .19 . a. 6.
Tobi. 4 . a.18 Naedat Tobias ende Sara gebeden hadden, t worden sy van God
a, ig, vertroost. De Joden tot Bethulien, die van Holofernes belegen 2)
*Judit.l3.c .21l waren, t verloste Godt seer wonderlijck, door Judith . Desgelijex
*Dan . 3. b .16 . beschermde (hod seer crachtelijck de drie Jongelingen in den
Dan . 14 . d.32 . vyerigen Ouen. Oock heeft God t Daniel by gestaen inden Cuyle
Dan . 13 .e.48 . der Leeuwen, dat sy hem niet en verslonden . Ende Godt beurijdde
Susanna van grooter schande ende vanden doot. De Apostolen * verActo. 5 . C . 23, loste God wt den gereker . Ende t Paulum wt het per{jckel der
12 . b. :. zee. Ende soo voort van veel diuersche andere die to lanek souden
Act. 27 .c .22. 4jn om to verhalen .
Iaco . 5 . b .10 .
Aldus lieue Leser, wilt t exempel nemen aen dese voorgaende,
Peal . 3 . a . 7 . ende moet grijpen met Dauid, segghende : * Ick en vreese my niet
voor veel hondert duysenden, die hen rontom tegen my leggen ;
Op Heere, ende helpt my mijn (hod, want ghy slaet ails mijn
vianden op de kinnebacken, ende breect in stucken der godloosen
Eccli . 2 . b .11 . tanden. Ooc seyt Syrach : t Kinderen aensiet op de oude tjjden, ends
Lees : zich openbare.
2 Belegerd . - Zooals men zie t, ziJn de voorbeelden hiei gehJk de aanhahngen
het geheele werk door even goed uit de aPoeriefen van het 0 . T . 1Jzra
i
, Sap, d . i .
WiJ'sheid van Salomo ; enzv) als uit de kanonieke boeken des BiJbels gen omen .
NatuurliJ'k : de eersten komen in d e meeste hollandsche biJbels uit de 161e eeuw
voor evenals in den latiJ' nschen en in dien van Luther . Zie over die aanhahngen m
het Offer des Heeren Dr. boa,
~ De martelay en der Hervorman1885 bi . 104 v g,
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wetet dat niemant beschaemt geworden en is, die finders Heere
hoepte, ende wie is in zijnder vreese gebleuen, ende is verlaten?
Oft wie heeft hem aengeroepen met betrouwen, dien by versmade?
Hierom beminde Laser, t vrecset doch uwen God van gantser Mat. 22 . d. 36 .
herten ende van geheelder sielen, soect hem wt alle uwe crach- Luc .10. c.25 .
ten, * waket nacht ende dach, clopt voor den Throon 1) zijnder genaden, '~ Mt. 24 . d .42.
dat by v doch met zjjn vaderlijcke hant in alle ellende behoude, Mat . 13 . d .33 .
in alien druck ende * noot ghenadelyck bystae, ende in zijnen Wech, Psa .121 . a. 2 .
Woordt ende Waerheyt trouwelyc beware, op dat ghy uwe t voeten Pea. 90. b . l i .
niet en / / stoot aenden steers, ende alsoa in v Ghelooue, Belijdinge Fol . 3 v° .
ende Leuen niet en verualt, ghebroocken, ende to schanden wort
Maer dat ghy uwen I- toebetrouden Schat tot op den dach vry ende 1 . Ti . 6. c . 20 .
reyn bewaert, ende alsoo met alien vromen Heylighen dat Beloefde
Landt, Erf, Rijek, Leuen, ende * Croone vercrijgen muecht . Dat Jaco . 1 . b .12.
gunne v ende ons alien de t bermhertighe lieue Vader, door zijnen 2 . Cor. l . a . 3.
gebenedijden Soone Jesum Christum in cracht zijns eewigen ende
heyligen geestes, tot zijnen eewigen prijse ende heerlijcheyt, Amen .
Q 2) Item, noch sal den Leser belieuen to weten, dat hier op
nieu achter een yeghelijcks Belijdingen, Brieuen, ofte Testamenten
by ghedaen zijn Liedekens, wt de voorgaende materie ghenomen
ende wtgesocht, hier ende daer, dat ons dochte het principaelste
ofte leerachtichste to zijn, waer in den Text eygentljjck so na (om
tgedicht der rijmen wil) element opt alderbest heeft weten to becomen onderhouden is .
Noch zijn hier op nieus by geuoecht Belijdinghen ende Brieuen,
van verscheyden personen, tot sessen toe, met een yeghelijcks Liedeken daer by .
Aldus hebt ghi nv van beyden oueruloedich, tsy om to lesen
oft to singers, na dattet gelegen sy, gedenekende des Apostels woorden, die daer seyt : * Die in ongemack is, die bidde, endo die goats Jaco . 5 . b . 13 .
moats is, die singe psalmen . Dus wilt dawn cleynen arbeyt ten
beaten duyden, ende one finder liefden afnemen, hat welcke wy hopen
tot atiehtinghe wesen
sal. Vaert
wel . //

1 »Voor den Throon" in alle uitgavers .
2 Het hier volgende tot het slot der voorrede toe komt in n° . 1--3 niet voor .
In Plasts daarvan : »Hiernae volcht de BeliJ'dinga StePhani die de aerate Martelaer
gheweest is na Christus doot daer ons die Schriftuere of meldet" .
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Pit is de

Belijdinge ende Eyndin-

ge Stephani, also ons de Apostolen
in schrift na gelaten hebben, Act . 6 . ende Z').

STephanus vol gheloofs ende crachten, dede wonderlijcke ende
Acto . 6 . b . 8 .
Ego . 7 . b . 8 . P) * groote teeckenen onder dat volck . Doen stonden daer sommige op
Mat. iG . c.17 . van de Schole die daer heet der Libertines, ende der Cyrenen,

ende der Alegandrinen, ende van Cilicien, ende van Asien, de
Esa . 54 . b .17 . weleke disputeerden met Stephano, ende sy en t mochten niet wederLuc. 21 . b . 14 . staen der wijsheyt ende den Gheest die daer sprack . Does maecten
~ fit . ;;6 . }', 58 . sy sommige 4- manses wt, die seggen souden : Wy hebben hem
hooren seggen lasterlijeke woorden teghen 1llosen ende teghen (hod .
Ende sy verwecten dat volek ende de Ouders, ende de Schriftgheleerden, ende liepen hem toe, ende names hem, ende brachten hem
voor den Raedt, ende stelden daer valsche ghetuygen, die seggen
souden : Dese Mensehe en houdt niet op lasterlijcke woorden to
spreecken teghen deae heylighe Plaetse ende de Wet : Want wy
hebben hem hooren segghen, dat die Jesus van Nazareth dese
Plaetse to niete does sal, ende sal veranderen de Insettingen, de
Fol. 4 v° . welcke Moses ons ghegeuen heeft . Ende sy sages alle op // hem, die
inden Raet eaten, ende sy sages zijn aengesichte als eens Engels
aenghesiehte .
Does seyde de ouerste Priester : Is dit also ? Hy seyde haer
Actor . 7 . a . 1 .
Ghy manses, broeders ende vaders, hoort toe : Godt der heerlijcheyt
openbaerde onsen vader Abraham, ala by noch in Mesopotamien was,
eer by int last Charms woonde, ende seyde tot hem : Vertrect
wt ws Vaders last, ende wt v maechschap, ende coeint int Lant
Gen . ll . d . 31 dat ick v wijsen sal . t Doen ginck by wt der Chaldeer last ende
+Gen . 12 . a. . 1 . woonde in Charran, t ende van daer als zijn vader ghestoruen was,
bracht hem Godt ouer in dit Landt, daer ghy nv in woont, ende
1 Uit het Nieuwe Testament van Mattheus Jacobs 1554 zie boven bi . 20. Tot
het verschil in spelling tusschen bet Offer des Heeren van 1562 en dit van
1570 behoort o. a, dat daar dikwi'ls Nmer" staat waar bier alti'd
~ evenals i n
Mattheus Jacobs »maer" gedrukt is .
2 Deze en de vol ;,nende tekst passes hier niet wat ook verder meer voorkomt a
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en gaf hem gheen erfdeel daerin, iae niet eenen voetbreet, ende
.13 . d .15 .
nochtans t beloefde by hem, dat to geuen, dat hijt soude besitten, Gen
ende zijnen Zade nae hem, doen by noch gheen kint en hadde .
Maer Gi -odt sprat aldus tot hem : * V zaet sal een vreemdelinek zijn Gen . 15 . c .13 .
in een vreemt Lant, ende sullen met dienstbaerheyt beswaert worden, ende qualijck ghehandelt, t vier hondert Jaer .
Ende ick sal dat volt, dien sy dienen sullen ordeelen, seyde Exo .12 . f. 40.
(hod. Ende daer na sullen si wtgaen, ende my dienen in dese Jndi . 5 . b .10.
plaetse . Ende -I- hq maeckte met hem dat verbont der Besnijdenisse . Gala. 3 . c .17 .
* Ende by bracht voort Isaac ende besneet hem ten achtsten dage . ( fl . 1 7 . b .l l .
den . 21, n .l .
t Ende Isaac bracht Jacob voort . Ende ~ Jacob bracht de twelf Patri- ~t Ge
.l5 , c . l5 .
arcken voort. Ende de Patriareken waren nijdich op Joseph, ende +Ge . 2J . f. 32 .
vercochten hem in Egypten . t Ende Godt was met hem, ende ver- Gen . 37 . c . 28 .
loste hem van alle zijnen drat, ende gaf hem alsulcken genade t SaP • 10 •c •l . ~ •
ende wijsheyt voor Pharao den Coninc van Egypten, dat by hem
1' maeckte een Vorst ouer Egypten, ende ouer zijn geheele hays . Ge. 41 . f. 41 .
Ende daer quam eenen dieren tijt, ende eenen groo//ten druck ouer Fol . 6 r° .
tgeheele lant vin Egypten ende Canaan, also dat onse vaderen geen
spijae en vonden. Maer doen Jacob hoorde, dat in Egypten Coren
was, soo sandt by onse vaderen ten eersten derwaert, ende de ander
reyse Overt ~' Joseph van zijnen broederen bekent, ende Josephs ge- Gen . 4 5 . a. 3 .
slachte Overt Pharao bekent . t Joseph cant wt, ende liet zijnen Vader Gen . 46 . a . 1 .
Jacob halen, ende al zijn geslachte, vijfentseuentich sielen . Ende Ge. 49 . c . 33 .
Jacob quam in Egypten, ende sterf daer, by ende onse Vaderen,
ende si zijn ouergebracht in * Sichem ende geleyt int graf dat t Abra- Gen . 50 . b . 7 .
ham om gelt gecocht hadde van den kinderen Hemor tot Sichem . + Ge . 23 . d. 16 .
;- Als nv den tijt der beloften naecte, van weleken Godt Abraham +Exo. l . a.. 7 .
gesworen had, so wiee dat volck, ende vermeniehfuldichde in Egyp- PBa .105. c.14 .
ten, tot dat een ander Coninek opstont, die van Joseph niet en wiste .
Dese benaude ons geslachte, ende handelde onse vaders qualijck,
ende t geboot datmen de ionge kinderkens wech werpen moeste, Exo . 1 . b . 16.
opdat sy niet to ljjue blijuen en souden : In dien tit Overt t doses Egod . 2, a . 1 .
geboren, ende was aengenaem voor God, ende Overt drie maenden deb . il, c . 23 .
in zjjns vaders hays geuoet . Daer nae als by wech geworpen was,
nam hem Pharaos dochter, ende voede hem op tot eenen cone .
Ende Moses Overt gheleert in alle wijsheyt der Egyptenaren, ende
by was machtich in wercken ende woorden . Doen by veertich Jaer
out was, quam in zijn herte, dat by zijn broeders de kinderen van
Israel besoecken woude, -I- ende doers by eenen sach onrecht laden, Eao . 2 . b .12 .
beachudde ') by hem, ende wreeckte dat voor dien, die onrecht leet,
Beschutten

beschermen .
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ende versloech den Egyptenaer . Maer by meynde dattet zijn Broeders verstaen souden, dat Godt door zijn hant haer salicheyt gheuen
Fol. 5 v0. soude. // Maer si en verstondens niet . Des * anderen daeehs quam by by
Lxo . 2 . b .13 . haer doen sy keuen, ende dede neersticheyt om vrede tusschen
hen to maken, segghende : Ghy Mannen, ghy zijt Broeders, waerom
doet ghy deen den anderen leet? Maer die zijnen naesten onrecht
Mat . 21 . C . 23. dede, stiet hem wech, seggende : 1- Wig heeft v tot een Ouerste ende
4cto . 4 . a. 7 . Rechter ouer ons gestelt? Wildy my oock vermoorden soo ghy
ghisteren den Egyptenaer vermoort hebt ? Maer Moses vloot van
desen woorde, ende Overt een vreemdelinc inden lande Midian,
Exud. 3 . u.. 2 . daer bracht by voort twee sonen . Ende -{- na veertich Jaren openbaerde hem de Engel des Heeren finder woestijnen op den Berch
Sinai, in Bender vlammen des bernenden haechdoorns . Doen Moses
dit each, verwonderde by van dit gesichte . Als by derwaerts ginc
om to besien : so geschiede dese stemme des Heeren tot hem : Ic
ben uwer vaderen Clod, Abrahams God, Isaacs God, ende Jacobs
God. Moses Overt beuende, ende en dorstet niet aensien . Maer de
.
Josu . 5 . d .15 Heere seyde tot hem : * Treckt wt v schoenen van uwe voeten, want
de plaetse daer ghy staet, is Ben heylich Lant . Ick hebbe ghesien
dat leet mijns volcx in Egypten, ende hebbe haer suchten gehoort,
ende ben of gecomen om haer to verlossen . Ende nv coemt, ende
ick sal v in Egypten seynden. Dese Moses, den welcken sy loochenEgu . l. b .14 . den, segghende : t Wie heeft v tot Ben Ouerste ende Rechter gestelt ?
Mat . 21 . c . 23 . Desen seluen sent (hod tot Ben Ouerste ende verlosser, door des
Engels hant, die hem inden Haechdoorne openbaerde . Dese leydese
tDeu.18 . c .15 . wt, ende dede wonder ende teeckenen in Egypten, ende de Roode
Mat . 3 . b .17 . Zee, ende finder Woestijnen veertich Jaer . Dit is de Moses, die
. tot den kinderen van Israel hese t heeft : t God sal v
eenen
Acto 17. .a
d. 22.5
r .
.Fol3 . 6
. ProPheet verwecken wt uwen broderen, my ghelJi ck d en suit
Exo .19 . a . 9 . ghy hooren . -{- Dese fist, die inde Ghemeynte finder Woestijnen metten
Gala. 3 . c .19 . Enghel was, die met hem sprack opten Berch Sinai, ende met onsen
Vaderen, Die dat leuende woort ontfinck, om dat one to gheuen .
Den welcken onse Vaderen niet en wouden gehoorsaem zjn, maer
sy stieten hem van haer, ende keerden met der herten in Egypten,
.
32
.
a
.
Eao
. 1 ende seyden tot Aaron : * Maect ons Goden, die voor ons gaen, want
wy en weten niet, wit desen Mosi geschiet is, die ons wten laude
van Egypten geleyt heeft . Ende sy maecten Ben Calf in dien dagen,
ende offerden dien afgod offer ende sy verblijden haer vanden
wereken haerder handers . Daerom keerde hem Godt, ende gafse deer
Rom, i . d . 23, toe ouer, dat si dienden des t Hemels Heyr, geljjc geschreuen ataet
+ Jer. 7 c. 20 . first boeck der Propheten : + Ghy buys van Israel, hebt ghy my oock
Amo . 5, d. 25 . oyt geoffert inde veertich Jaren finder woestijnen eenich offer oft
beeste ? Ende shy naemt den Tabernakel Moloch aen, ende de
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sterre ws Giodts Rempham, wat beelden hebt ghy gemaeckt om to
aenbidden? Daerom sal ick v verwerpen op de ander zijde van
Babilonien. Onse va,ders hadden den Tabernakel des getuygenisse Exo . 25 . d.42 .
in de Woestijne, soo by haer dat gheordineert hadde, doen by tot Hebre . 8 . a . 9 .
Mosen seyde, dat by dien maken soude na dot voorbeelt dat by
gesien hadde, den welken onse vaders ooe ontfingen, ende brachten
dien met t Josua in het lant dat de Heydenen besaten, de welcke Josu . 3 a . 3 .
(hod wtstiet, voor onser vaderen aensicht, tot Dauids dagen toe,
die -I- genade voor God vant, ende begheerde dat by Jacobs God een Pea . 88 . a . 3 .
wooninge vinden soude. * Ende Salomon timmerde hem eon buys : 3 . Reg. 6 . a. 2 .
r DIaer de Alderhoochate en woont // niet in Tempelen die met handen +Act . 17 .b.14.
gemaeckt zijn, gelijc de Propheet seyt : * De Hemel is mjjnen stoel, Fol . 6 v~ .
ende de Aerde is de bancke mijnder voeten, wat buys cult ghy Esa. 66 . a. 1 .
my dan timmeren, seyt de Heere, oft welt is de plaetse mijnder
rusten? En heeft mijn hant dit niet al gemaect? t Ghy hertneckige Deu . 9 . d . 24 .
ende onbesnedene van herten ende ooren, ghy wederstaet altijt
den hevligen geest, geljjc v vaders, also ghi ooc . Welcke vanden
Propheten en hebben uwe vaders niet veruolcht ? En doodense niet
den genen die daer to voren vercondichden de toecoemst des recht- 2 . Cor . l . e.l8.
ueerdigen? wiens verraders ende dootslagers ghi nv geworden 4jt.
t (shy die de wet ontfangen hebt door den dienst derEngelen ende Joan . 7 . b .19 .
* en hebtse niet onderhouden . Doen sy dit hoorden, so doorsneet *Act . 15 .b .1U.
dat haer herte, ende knersten met Karen tanden op hem. Maer want
by vol vanden heyligen geest was, sach by opwaert ten Hemel,
ende sach de heerlijcheyt (hods, ende Jesum staende ter rechterhant Mat. 16 . c .19.
Gods, ende sprat : Siet, ick sic de Hemelen open, ende des menschen
cone ter rechterhant Godts staen. Maer si riepen luyde, ende t hielden Psa . 57, a . 5 .
haer ooren toe, ende liepen eendrachtelijc tot hem in, * ende stieten Le . 24 . c . 24 .
hem ter stadt wt, ende steenichden hem . -I- Ende de getuygen leyden Act . 12 . a 20.
haer cleederen aen des Jongelincx voeten die Saulus hiet, ende
steenichden Stephanum, die daer riep, ende sprat : -4Heere Jesu ont- Psal . 31 . a . G .
fangt mijnen gheest . Hy knielde neder, ende riep luyde : * Heere en Lnc . 23 . c . 33 .
wilt haer dese sonde niet toe rekenen. Ende als by dit geseyt
hadde, soo ontsliep hy .
Q

Hier eyndet de Belijdinghe Stephani. 1/
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Q Een Liedeken gemaect

wt de beljjdinghe Stephani, Na de wijse
Vanden eersten Psalm, Ofte het
was een Clercgken, het
ginc ter acholen.

Joan . i, a . 5.
7• a• 7•
Act. 7 . a . 8 .

Lnc. 21 . b .14 .
Mt. 26 . £ 58 .

De * duister werelt mach niet verdragen
Het dare licht Gl-odes woort en wet
De Schriftgeleerde stellen veel lagen
Om to brengen den vromen int net .
t Stephanus vol geloofs ende erachten
Deed wonder ende teeckenen groot
Onder een volek, weleke daer op wachten
Pat sy hem mochten brengen in noot .
En sommige tegen hem opstonden
Met grooter haet en nijde beuaen')
Disputeerden met hem, -1- maer sy conden
Stephanus geest geensins wederstaen.
Aldus so hebben sy raet gehouwen
* En maecten sommige mannen wt
Die seggen souden : Tegen den trouwen
Mose en God spreect by ouerluyt .
Tvolc Overt verwect met de scriftgeleerden
Ende by is voor den Raet geleyt
Valsche getuygen de saeck aenueerden
Die hebben aldus van hem geseyt.
Dese mensche spreect sonder cesseeren
Tegen de Wet lasterlijcke reen 2)
En dese heylige plaets des ileeren
Want wy hoorden hem dit seggen pleen. 3)
Als dat die Jesus van Nazarenen
Sal dese plaete to niet doen snel
Ende de wet van Mole voorhenen
Hy gantschelijek veranderen sel.
Sy alle scherpelijck hem aensagen
De weleke deer eaten int gericht
Maer schoon scheen zijn aensicht int aenclagen
Ja gelijc eens Engels aengesicht .
Is dit so? d0uerste Priester seyde //
1 Door heat bevangen .
2 Redenen .
3 Louter >• zonder meer >; eenvoudig weg.
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Waar op dat Stephanus de Schriftuer
Van Abraham tot Christum wtleyde
Daer na seer hert bestraft heeft by huer .
Als van herten, ooren onbesneden
Die wederstaen hertneckich altijt
Den heyligen geeat met hare seders
* Als deden hare vooruaders vol nijt .
Dese hebben strenglijc de Propheten
Veruolcht ter doot leuerende haer
Alle die to voren deden weten
Des gerechtigen toecoemst eerbaer.
Weleken sy verraden en gehangen
Hebben aen den Cruys met swaer verdriet,
f Sy die de Wet (hods hadden ontfangen
Door dienst der Engelen hieldens niet .
Als haer alsulcx (hods vrient heeft bewesen
So ontstaken haer herten verwoet
En sy knersten toornich opgeresen
Met den tanden op Stephanum soet .
Maer by zijnde vol van C~Fodes G~eeste
Sach opwaerts totters Hemel playeant
En (hods Heerlijcheyt daer int Foreeste')
En Jesum staen aen Gtods rechterhant .
Hij heeft zijnen mont lieflijck ontloken
Ick sie de Hemelen opgedaen
En des menschen soon (heeft by gesproken)
Aen de rechterhande G}odes staen .
* Sy riepen seer en stopten haer ooren
Vielen tot hem aen eendrachtelijck
Stieten hem ter stadt wt met verstooren
En steenden den man (hods crachtelijek .
Heere Jesu -F ontfangt mijnen geeste
Riep hy, en knielende ter neer
Verhief by zijn stem voor minst en meeste
* Dat haer dose sond vergaef de Heer.
Aldus is den dueren 2) man t ontslapen
En rust in den Heer zijn toeuerlaet
Een schoon voorbeelt alien Christen knapen 3)
Die wandelen op de rechte street . //
1 De uil g ebreide ruimte des hemels .
2 Hoo aeschat
g~
,kostbaar >uitstekend diere >; misschien hier reeds ons »dierbaar'' .
3 Ridder •> ei~ , de no gniet tot ridder gesla gene ;~ vol gelfin g,• in 't al emeen man .

Fol. 7 v~ .

Deu . 9 . d . 24 .

2 . Ee. 9 . c .1G .

Joan 7, b .19 .

Mar .16. 0 .19.

Pea . 58 . a . 5 .

3.Re.21 .b.13 .

Mat . 23 . e . 3G .

+ Pea.

31 . a. 6 .

T.uc . 23. e .46 .
'~Luc .23.c.33.

+ Act. 7 . g .
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Ditisde

Belijdinge van Michiel

Satler, die weleke by to Rotenborch
aenden Necker met zijnen bloede betuycht heeft

1 ).

NAe menigerley handelinge op den dach zijne afscheyts van deser
werelt, als die articulen veel waren, begeert Michiel Satler, dat
hem eulex weder soude worden ouerlesen, ende hem weder daer
op to verhooren . Daer tegen hem de Schout, (als Stadthouder zijns
Heeren) stelde, ende niet en heeft willen toestaen . Mich. Sa. heeft
daer op een sprueck z) begeert . Doen haer de Rechters daer op beraden hadden, so is ter antwoort geuallen, so verre hem zijn wederpartije sulex toelaten wil, so zijn de Rechters des to vreden . Daer
op so heeft de Stadtscrijuer van Ensiszheym 3) als voorsprake des
voorseyden Stadthouders, also gesproken : Voorsichtige, eersame
ende wijse heeren, hi heeft hem des heiligen geests beroemt, is
dat alsoo, so duvet my niet van noode to zijn, hem suleks toe to
laten, want heeft by den heyligen geeat, so by hem beroemt, die
sal hem tselfde wel seggen, watter gehandelt is . her op heeFt
1 Michael Sattler is de eeni a niet-nederlandsche martelaar, die in het Offer
des Heeren voorkomt . HiJ' dankt die Plaats zeker aan de omstandigheid, dat in

1560 »ghetranslateert wt den HoochduYtsche in NederduYtsche" het boekJ'e was
gedruckt : Broederlicke vereenin9a van sommi9he kinderen rods, gevolgd door een

Sendbrie van Michiel Satler . . met . . waraehtich bewi's hoe dat hi' z" n leere
tot IRottenburch . . met z" nen bloede betasycht hee t. Het is in 1565 herdrukt • bet
slot de sententie over Sattler uitgesProken, wordt hier in bet Offer des Heeren

woordeliJ'k overgenomen met toevoeging van de aanwiJ'zing der aangehaalde
biJ'belteksten .
Zie over Sattler (behalve Cornelius > Beck, enz . Bossert in Blatter ilr Wurtternb.
Kirchen9eschichte > 1891, S . 67 fgg . Een verhaal van ziJjne terechtstelling, op grond
van berichten van een ooggetuige oPgesteld, maar misschien door Reiblin oPge sierd is aanwezi g to Wolfenbuttel : Ayn newel wunderbarlichs 9eschicht von

Miehel Sattler u. s. w, zie Bibl-io9raphie des Martyroloqes I > P . 339.
Over de Broederlicke Vereenin9a, die in afschriften in alle landen waarin

DooPsg ezinden woonden was verbreid zie weder Cornelius en Beck ~; verder Herzog's
RealencJ clopaedie3 XII > art, Mennonites, S. 600 > 12 fgg.
2 >>SPruch" ~; uitsPrack .
3 In den Elzas, tusschen Colmar en Mublhausen,
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Mich . Satl . geantwoort : Gh~ * Dienaers (hods, ick ben verhopende Sap . 6 . a . 4 .
ten i) sal my niet gheweyghert worden, want die gemelde articulen Rom .13. a. 4 .
zijn my nv onbekent . De Stadtschrijuer antwoorde : Voorsichtige,
eersame ende wijse heeren, hoe wel wy suleks to doen niet schuldich zijn, so willen wy hem dat doch om voldoeninge toelaten, /1 op- Fol . 8 v° .
dat in zone ketterije niet ghedacht mach worden, dat hem onrecht
geschiet, of datmen hem begeert to vercorten, so salmen hem die
Articulen weder mondelijek lesen .
Q

Dit zijn de Articulen .

Ten eersten, dat by ende zijne aenhangers tegen des Keysers
mandaet gehandelt hebben .
.2 .
Ten anderen, heeft by gheleert, ghehouden ende ghelooft, dat int
Sacrament niet en is dat lichaem ende dat bloet Christi .
.3 .
Ten derden, heeft by geleert ende gelooft dat die kinderdoop
totter salicheyt niet vorderlijek en is.
.4 .
Ten vierden, sy hebben dat Sacrament des Olijs verworpen .
. 5 . Ten vjjf'sten, sy hebben die moeder Gods ende die heyligen veracht ende versmaet .
. 6 . Ten sesten, by heeft gheseyt : Men sal die Ouericheyt niet sweeren .
.7 . Ten seuenden, heeft hi eenen nieuwen ongehoorden ghebruyck
des Heeren Nachtmaels begonnen, leggende broot ende wijn in een
schotel, ende heeft dat selue gegeten 2).
.8.
Ten aehtsten is by ester orden 3) ghegaen, ende heeft een echte 4)
wijf ghenomen.
.9 .
Ten negenden heeft by geseyt, waert dat den Turek inden laude
quaem, so en soudemen hem geen wederstant doen . Ende dat 5) erijgen recht waer, woude by lieuer tegen de Christenen trecken, dan
tegen de Tureken, welcke dock een groot dinek is, onses heyligen
geloofs grootste viant tegen ons to trecken .
Daer op heeft Michiel Sat . begeert hem met zijnen broederen
ende susteren to onderspreken . Pat Overt hem toegelaten . Doen
by hem een cleyne wijle met haer besproken hadde, hief by aen,
ende antwoorde onuerschrickt // also : Op die Articulen, aengaende Fol. .9 ro,
my ende mijne broeders ende Busters, hoort cort bescheyt .
Ten eersten, dat wy souden tegen het geyserlijeke mandaet gehandelt hebben, dat en staen wy niet toe, want dat selfde inhout,
.1 .

1 Het en .
2 Deze wiJ'ze van avondmaalsviering komt onder de AnabaPtisten meer voor .
3 Uit ziJjne monnikorde.
4Zoo in alle uitgaven .
~Wettig" ? Of moest er een woord stain : »echtewiJ'f", echtgenoote ? Aldus het
duitsche on ineel Eheweib . Zie Beck S. 27 .
5) Ende dat ; d, i . : En ware
het dat .
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datmen die Lutersche leere ende veruoeringe niet en sal aenhangen, maer alleen den Euangelio ende twoort Gods, dat hebben wy
gehouden, want tegen dat Euangelium ende woort Gods en weet ick
niet dat wy gehandelt hebben, beroepe my des op die woorden Christi .
Ten anderen, dat in het Sacrament niet en is dat wesentlijeke
Lichaem Christi des Heeren, staen wy toe, want die schrift seyt
Ephe . 4 . a . R . * Chrietua is op geuaren ten hemel, sit aen de 1- rechterhant zijns
Actor. 1 . b . 9 . hemelschen Vadera, van daer by t toecomende is to rechten leven+ Collo . 3 . a . S . digen ende dooden, daer wt volcht, so by inden Hemel ende niet
+ Act, 10.e .41 ,
2 . Ti . 4 . a . 1,: In het broot is, mach by lichamelijek niet gegeten worden .
Ten derden, des doops haluen seggen wy : Den Kinderdoop en is
.
4,
niet
nut totter salicheyt, want daer staet gheschreuen, * dat wy
Abac . 2 . a
Rom . l . b .17 . alleen
wten gelooue leuen. Item . t Wie gelooft ende gedoopt
4Mar.t6 .b .1G. wort sal salich zijn . So seyt Petrus : 1- Welek v nv ooc salich
+1 . Pet.3 .c .21 •
maect in den doop, die door den seluen bediet is, niet dat afdoen
des onreynicheyts aen den vleysche, maer dat verbont eens goeder
conscientien met (hod, door die opstandinge Christi .
Ten vierden, Wy en hebben de Olye niet verworpen, want het
G ene . 1 . b . l i . is een * creatuere Gods, wat God gemaect heeft is goet ende onuer1 . Ti . 4 . a . 4 . werpelijek, maer datse die Paus, Bisschoppen, Monicken ende
Papen hebben willen beter maecken, daer en houden wy niet van,
want die Pans en heeft noyt yet goets gemaeckt : Maer daer die
Jaco . 5 . b . 4. Epistel t Jacobi of spreeckt, en is niet des Paus olye . //
Fol. 9 v°.
Ten vijfsten, wy en hebben die Moeder Gods ende de heyligen
Luce . l . d .38. niet veramaet, maer de moeder Christi is to prijsen bouen alle -I
Mat. 1 . C . 21 . wijuen, want haer is de genade geschiet, dat si den t salichmaker
Lnce. 2 . a . 7 . alder werelt gebaert heeft, maer dat si die Middelaer ende VoorGala . 4 . a. 4 .
sprekerinne sy, daer en weet die Schriftuere niet van, want sy moet
1 . Tim . 2 . a . 5 . met ons dat oordeel verwachten. Paulus seyt tot Tim . * Christus
1 . Joa . 2 . a. l . is onse 1Vliddelaer ende Voorsprake by (hod . De heyligen aengaende,
Heb . 7 . C . 24 . seggen WY,
dat wy de heylighen zijn, die daer leuen ende geloouen,
Rom .1, a . 7 . dat betuyge ick metten Epistelen Pauli totten 1 - Rom . t Cor. * Eph .
+1 . Cor . l . a2 . ende op ander plaetsen scryft by altijt : Den beminden heyligen .
*Eph . 1 .ba . .
Daerom wy die daer gheloouen, zijn die heyligen, maer t de afghe+A po . 14 . . 213 .
storuene in den gelooue, houden wy voor die Saligen .
Ten sesten houden wy, Batmen der Ouericheyt niet sweeren en
Mat . 5 . d . 34. sal, want die Heere seyt : -j- Ghy en suit geenen eedt sweeren, maer
Jaco. 5 . c.12 . uwe woorden sullen zijn : Ja, ia, Neen neen.
Ten sevenden, als my God beriep van zijn woort to betuygen,
ende ick Paulum gelesen hadde, daer beneuens den onchristelijcken
periculosen staet (daer in ick geweest ben) bedacht, aensiende der
Monicken ende Papen pracht, houerdije, woecker, ende groote
i.Cor.7 .a .2 . hoerderije, so heb ick my begeuen, ende een wijf na den * beuele
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Gods genomen, want Paulus daer van wel propheteert tot Tim .
-I- Het sal inden laetsten dagen geschieden, dat men sal verbieden 1 . Ti . 4 . a . 3 .
de echt, ende apijse die (hod geschapen heeft to nutten met dancsegglnge .
Ten achteten, waert dat den Turc quaem, so en soudemen hem
geen wederstant doen, want daer gesereuen staet : * G}hy en cult Exo . 20 . c.13.
niet dooden, wy en sullen ons den Turc, ende andere onse veruol- mat. 5 . c. 21 .
ghers niet verweren, maer // met strengen -I- gebeden tegen €fodt aen- Fol. 10 r° .
houden, dat hyse were ende wederetant doe . Maer dat ick geseyt Mat. 7 . a . 7 .
hebbe, waert dat crijgen recht waer, woude ick lieuer teghen die Coll . 4 . a: l~
genaemde Christenen trecken, welcke die vrome Christenen veruolgen, vangen, ende dooden, dan tegen die Tureken . Oorsake : De
Turck is een recht Turc, ende en weet van dat Christelijcke gelooue
niet, ende is een Turek na den vleysche, maer ghy wilt Christenen
zijn, ende t beroemet v Christi, maer ghy veruolghet die vrome Tit . 1 . b . 16 .
getuygen Christi, ende zijt Tureken na den Gheest .
Ten besluyte : (shy Dienaers (hods, ick vermane v to ouerdencken, t waeromme ghy van (hod ingeset zijt, den bosen to straffen, Sap . 6 . a . 4 .
den vromen to beschudden ende to beschermen . -}- Nademael wy Rom . 13 . a . 4 .
. Pet . 2 .b .13.
dan tegen God ende dat Euangelium niet gehandelt en hebben, so 1 Act
25 b 8
cult hi beuinden dat ick noch mJi'n broeders ende austere, togen ;28 c.17 .
geen Ouericheyt met woorden noch wercken gehandelt en hebben .
Daerom ghy -1- dienaers Gods, indien dat ghy twoort Godts niet Rom . 13 . a . 4 .
ghehoort noch gelesen en hebt, wilt nae den geleertsten schicken,
ende nae die GFodtlijcke boecken der Bybelen, van wat sprake die
zijn, ende laet de seluige met ons int woort Gods bespreken, ende
ist dat ons die seluige wetter heyligher Schrift bewijsen, dat wy
dwalen ende onrecht daer aen zijn, so willen wy geerne daer van
-F afstaen ende wederroepen, ooc dat oordeel ende straffe onser be- Acto . 25 .b .13 .
schuldinge geerne lijden . Maer so ons geen dwalinge bewesen en
wort, so hope ick tot God, ghy cult v bekeeren ende leeren laten .
Op die redene lachten die Richters, stieten de hoofden to samen,
de Stadtschrijuer van Ensiszheym sprat : Ja du eerloose vertwijuelde booswicht ende Monick, soumen // met v disputeren, Ja die Fol . 70 v° .
Diefhencker sal met v disputeren, gelooft my dat . Michiel seyt
* Wat God ail dat sal geschieden. De Stadtscrjuer aprack : Het Eea .4G .a . 9 .
waer goet dat ghy niet ghebooren en waert . Michiel antwoorde : Mgt. 6 . a . 10 .
godt weet wat goet is. Die Stadtschrijuer . Gihy aertschketter, ghy
hebt die vrome lieden verleyt, waert dat sy nv noch van haer
dwalinghe aflieten, ende haer in ghenade begauen . Michiel. Genade
is alleen by God . Daer sprat ooc een wt de geuangenen : Men sal
van de Waerheydt niet afwijeken. Die Stadtscrijuer . Du vertwijfelde
booswieht ende aertsketter, ick segge v dat, waert dat hier gheen
II .
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diefheneker en waer, ick woude v seller hanghen, ende meynen
Joan . 16 . a . 2 . t God eenen dienst daer aen to doen . Michiel. .#- God sal wel
+ 1 . Co . 4. a . 4 . rechten . Daer op heeft de Stadtecrijuer sommige woorden met
hem int Latijn gesproocken '), niet wetende wat . Michiel Satler
antwoorde hem daer op : Indica . Also vermaende de Stadtscrijuer
den Richtera, ende sprac : Hy en hoot van desen geawets desen
dach niet op, daerom ghy Heer Rechter wilt inden ordeel voortuaren, dat wil ick also to recht genet hebben 2). De Rechter vraechde
Rom . 13 . a. 4 . Michiel Satler, of hijt ooc to recht sette . Hy aprac : (shy t dienaers
Joan . l . a .7 . Gods, is en ben niet gesonden dat woort Gods to berechten, wy
18 . e. 37 . zijn gesonden daer van to betuygen, daerom en sullen wy in Been
recht bewilligen, want wy daer van geen beuel en hebben van (hod,
maer so wy den rechts niet ontslagen mogen worden, so zijn wy
2.Mac.6 .b .19. bereyt om t twoort Gods to lijden, wat ons to lijden opgeleyt wort
ende worden mach, alles op den gelooue in Christo Jesu onsen
Job . 27 . a . 2 . salichmaker, diewijl 3) wry eenen t adem in ons hebben, ten si dat
Fol. 11 r° . wy met ter Schrift daer van gewesen worden . De j% Stadtscryuer
eeyt : die diefhencker salt v wel bewijsen, die sal met v disputeren,
Aeto . 25 .b .11. ghy aertschketter . Michiel : -I- Ick appelleer op de schrift . Daer na
zijn die Rechters opgestaen, ende in eon ander stone 4) gegaen,
ende hebben daer wel anderhalf vre gheweest, ende hebben by hen
dat oordeel besloten .
Die wijl hebben sommighe finder stone met Michiel Satler gants
onbermhertichlijck gehandelt, hem versmaet, onder weleken een
sprac : Wat hebt ghy v ende anderen voorsien, dat ghy haer also
verleyt hebt ? Ooek hier met eon sweert wtgetoghen, dat op die
ta.fel lath, seggende : Siet ghy ? daer mode salmon met v dieputeren .
Mt. 27 . b .14 . Maer Michiel en * antwoorde op gheen woorden zjjns persoons
aengaende, maer heeftet al willichlijc verdragen . Fen wt den goMat . 7 . a. 6 . uangenen sprat : * Men sal de peerlen niet voor de vereken werpen . Als Michiel oock geuraecht worde, waerom dat by niet eon
Heer int Clooster ghebleuen en was, soo antwoorde by : Na den
vleesche was ick eon Heere, maer hot is beter aldus . Hy en heeft
oock niet moor woorden gebruyct, dan alsser aengeteeckent zijn,
ende die selue onuerechrickt .
Doen nv de Rechters weder in die stooue quamen, heeftmen
4 Zoo alle uitg aven ;~ ook de Broederlicke Vereenin9e. WaarsehiJ'nliJ'k is in de
vertaling »ick" uitgevallen . Het ongineel, to Wolfenbuttel aanwezig, heb ik niet
tot miJ'n dienst .
2 1k verlang, dat er recht worde 1;edaan •, eisch eene uitsPrank .
3 »DiewiJ'1 enzv ." (n°. 4, 9562 heeft ))dewi'1"J'1" en iets later »scrift"behoort iiatuurlJi'k biJ' dat sbereYt om to lJ
ijden", 'twelk voorafgaat .'t Beteekent : terwiJ'1, zoolang .
4Stove, Stube, vertrek .
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dat ordeel gelesen, also luydende : Tusschen stadthouder. Keys. Ma .
ende Michiel Sat. is voor recht bekent geworden, datmen Michiel
Satler den dief hencker inde handen sal geuen, die sal hem voeren
op de plaetse, ende hem de tonge afsnijden : daer na op eenen
wagen smijten, ende aldaer twee mael met gloeyende tangen zijn
lijf schueren, daer na alsmen hem voor de poorte brengt, na der
seluer maters vijf grepen geuen .
Dit is also gesehiet, daer na als een Ketter tot puluer verbrant,
zijn mede broedere // doort sweert gerecht, de Busters verdrenct, Fol. 11 v° .
rner zijn wijf, na veel biddens, vermanena ende dreygens in grooter
volstandicheit, is na sommighe dagen oock verdrenet.
Gheschiet den xxj . dach in den
Meye. Anno .
1527.
Q Ghetranslateert wt den Hooehduytsche in Nederduytsch.

(I

Eell Liedeken, gemaect

wt de Belijdinge van Miehiel Satler, Na
de wijse : In Oostlandt willen wy
varen, Ofte : 0 Rat van
auontueren.
ALsmen schreue vijftienhondert
Ende seuenentwintich Jaer
Doers Overt Satler afghesondert
Van de boose Wereltsche achaer
Te Rottenborch in Duytslande
Aldaer aen des Neckeren oort
Lieten sy hem aendoen schande
Ende smaet menigerhande
Maer by bleef vast staen op (rods woort .
GFheleyt zijnde ter vierscharen
Sprack by vrijljjek de Heeren aen
Seggende : (shy * Gods Dienaren
Touerdeneken ick v vermaen
Waeromme dat ghy (Gods Boden)
Van (hod den Heer zijt ingheset
Als den boosen wt to roden
En den vromen voor den enoden
Die to beschermen, daer op let.

Sap . 6 . a . 4.
Rom .13. a . 4 .
1. Pet . 2.b.13 .

F)H
Den Raet .
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Ghy doet met uwe Consoorten
A1 teghen des Keysers Placcaet
Wy staent niet toe na behoorten
Na dien in dat seluige staet //
Men sal Lutersche Leer schouwen
Aenhangen Godes woort alleyn
En dEuangelium betrouwen
Dat hebben wy al gehouwen
En niet anders mijns weten pleyn') .
1- So tivy dan met once leuen
Tegen dEuangelium fijn
Nochte God hebben bedreuen,
Suit ghy wel beuindende zijn
Pat wy Broederen by namen
En Susteren, d0uerheyt niet
Tegen zijn, na den betamen
Noch met woort en werck tsamen
Iewers hebben gehandelt yet .
Daeromme ghy Gods Ghesonden
Hebt ghy Gods woort gelesen niet
Noch tselue hooren vermonden 2)
Na den G}heleersten dan wtsiet
En na die Bybelsche Boecken
Van wat sprake dat oock zijn sel
Laet die selue ondersoecken
In Godts woort aen alien hoecken
En met oils bespreecken wel.

Satler .
Fol . 12 r^ .

Acto . 25, b . 8 .
28 . c . 17 .

Ist dat sy daer wt betuygen

Als dat wy onrecht hebben vuer
-I- GFheerne willen wy ons buygen
En wederroepen ons erruer
Straf der beschulding oock dragen
Maer so oils gheen dwalinge sal
Bewesen zijn int aenclagen
Ick hoep, boet sal v behaghen
En suit v laten leeren al .
Den Raet bespotte zijn reden
En staecken de Hoofden to saem
Doen sprack de Schrijuer der steden
Gheheeten Ensiszheym met naem
Ja du eerlooser Booswichten

Acto . 25 .b .13 .

1 Rondweg.

2 Uitspreken v erklaren .
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En vertwijuelde Moninck ghy
Soudmen wat met v wtrichten //
Ja de Heneker sonder swichten
Disputeren met v sal hy .
Michiel heeft ten seluen tijden
Ghesproocken wel : * wy zijn bereyt
Om des Heeren woort to lijden
Wat ons mach worden opgeleyt
A1 op den geloof gepresen
In Christo onsen Heylant soet
So Lang daer adem sal wesen
Ten sy saeck, men ons van desen
Met de schriftuer afwijsing doet .
Des doots oordeel is gegeuen
Dus trat de Hencker gering 1) aen
Om Satler to doen vant leuen
Eerst meet by hem of de tonge eaen 2)
Daer na met gloeyender tangen
Heeft 4jn lijf geschuert seuenmael
Voort ginet vier aen met verstrangen 3)
Dat by tot each is vergangen
Die een goet voorbeelt was speciael .
De Broederen zijn litmaten
Die werden gestraft metten sweert
En in den water gelaten
Sijn gedrenet de susteren weert
Sijn I3uysurou daer na aengingen
Met bidden ende dreygement
t Maer men mochtse niet of bringen
Vant geloof door eenich dingen
Dus Overt sy ooc gedrenct int ent .
Broeders austere t wilt niet vreeaen
Voor sweert, water, galch ofte vier
Want God laet zijn volt geen wesen 4)
Wanneer daer cruys coemt of dangier
Aldus i wapent v to degen
Met des Heeren ws Godes woort
-{- Staet den viant vroomljck tegen
Hy sal wel werden verslegen
Als ghy sonder omsien vaert voort . /l
1 1Vlug, snel .
2 DadeliJ'k, sP oedig .
4 Weezen verlatenen .

3 Gestrengheid .
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poi . 12 v ° .

2.11Iac.6 .b .19 .

Acto . 21 . c.13.

2 . Mac. 7 .~ .
Esai . 51 . b . 7 .
4 . Es . 15 . a.. 3 .
Mat .10 . d . 2t3 .
TJo~ln .l4 .b .lf~ .

+ El~h . G . b .11 .
1. Pet . 5 . b . 9 .

Jaco . 4 . a. 7 .
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Fol . 13 r° .

Q

her ibegint hot Testament dat

Anneken Esaias haren Sone bestelt heeft,
den 24 .1) dach Januarij, Anno. 1539. Des
morghens to neghen vren over gheleuert,
als sy haer bereyde to steruen, voor den name ende dat ghetuychenisse Jesu,
ende nam daer mede oorlof
aen haren 2) Sone tot
Rotterdam 3 ) .
Q Esaia ontfangt v Testament.
Pron . i, a . 8. HOort min Sone die onderwijsinge ws moedere, opent v ooren
4. a . l . om to hooren die reden mans monts . Siet, is gae huyden den
Mat . 20. c .22. weeh der Propheten, Apostelen ende 1artelaren,
ende drincke
den kelc, die sy alle gedroneken hebben . Ick gae den wech, segge
Joan . l, a, i . ic, die Christus Jesus dat t eewige Woort des Vadera, vol genaden
1) In alle uitgavers . Elders : 14 Januari .
2 In na . 1 1562 : hueren .
3 Dit testament is hier gedrukt naar een boekJ'e, dat, in h et Oostersch reeds
in het J'aar van Anneken's flood van de pers was geko men en waarvan nog een
exemplaar in de Stadsbibliotheek to Hamburg voorhanden is : zie Wieder b1 .126 .
s
De Bzblio9raphze kept alleen het exemplaar, in de Doops ezm
' de bibliotheek aan
wezig, van eene uit~' aaf die later maar toch nog voor 1560 is gedrukt . ZJi houdt
I, p. 14, Dirk van Borne to Deventer voor den drukker daarvan . Drukte hiJ ook de
eerste uitgaaf ? Is daaruit de oostersche saksische taal uncle moder to verklaren `~.
Over Anneken en de talriJ'ke uitg av en van haar Testament, die in de 16de en
17de eeuw het licht za~,gen en under de Doops~,gc, zinden zeer 6eliefde
r
lektuur ware n,
de Biblioqraphie I, p . 179-190 ook p .13 vvg •II
.>
> p .267 . Er bestaat van
haar nog een brief
aen D J ." ui t het Jaar
'
1538, De uitgever van de tweede
uitg'aaf van Van Bra bght bezat e n e afschrift daarvan met de hand van Anneken's
eigen zoon Esaias de Lind burge meester van Rotterdam en vY fiend van Oldenbarnevelt geschreven . HiJ' had flit van De Lind s klemzoon ontvanben
n
en drukte het
11, bl . 144 af. Reeds de hoogdrave
~,
nde bewoordmen
~,r waarm m dat schria ven »D . J."
wordt aangesPtoken makers behalve nog enkele andere uitdrukkin en die er i
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ende waerheyte, * die Herder der schapen, by dat Leuen wesende i), *Joa .19 . b .14 .
door hem seluen en niet door eenen anderen gewandelt heeft, ende
heeft desen kelck moeten drincken . Ghelijek hij sprak : -I- Ick moet Lnc . 12, f. 50.
eenen kelck drincken, ende met eenen doopsel gedoopt worden,
hoe banghe is my, tot dat die vre volbracht is . Door ghegaen
wesende, roept by zijne schapen, t ende zijn schapen hooren zijn Joa . 10 . c . 27 .
stemme, ende volgen hem nae, waer dat by heen gaet, want dit
is den wech tot die rechte -I- Fonteyne .
Joa . 4 . b .14.
Desen wech zijn door gheghaen de -I- Conincklijke Priesteren, t 1 . Pet . 2 .a .9 .
comende vanden / / opganck der Sonnen, soo in Apocalgpsis staet, Fol. 13 v° .
ende zijn ingheghaen in die tijden der eewicheden, ende hebben
desen t kelck moeten drincken.
Mat . 20. c . 22 .
Desen wech hebben getreden de dooden, die daer -{- liggen onder Apoc . 6 . a . 9 .
den Altaer, die daer roepen, seggende : Heere almachtige God, wanneer wildy wreken dat bloet dat daer wtgestort is? Ende haer zijn
blinckende rocken gegeuen, ende haer is gheantwoort : Beydet een
weynich, tot dat het getal uwer broederen veruult is, die noch
gedoot sullen worden om dat getuygenisse Jesu, Dese hebben oock
den kelck gedroncken, ende zijn opgegaen om to houden den eewiHeb . 4 . a . 9 .
gen heyligen ~' Sabbath des Heeren .
Dit is den wech, dien gewandelt hebben die t vierentwintich Ape . 4 . a . 4 .
Ouders, die daer staen voor den stoel Gods, ende werpen haer
voorkomen , het waarschiJnlJi'k, dat deze niemand antlers is dan David Joris . Ook
de beteekenden
met het teeken Thau, die niet met vrouwen besmet ziJjn geweest
g
verstaet dat" m ' het Testament pleiten voor dit gevoelen. Zekerheid dienaan. Deze
g aande geeft de zoo even vermelde, to Hamburg berustende, eerste uitgaaf
bevat nameh Jk aan het slot het lied : sIck hoer die Basuene blasen," dat in het
biblioJ
Geestelyck Laedtboecxken v a n David Joris voorhanden in de Koninkl i'ke
'
de
vermaning
eken
N
.
voorkomt.
Nu
schiJ'nt
daarbiJ
wel
als
lied
van
Ann
theek en
i'h den Heer niet to schamen voor de menschen en
van het Testament om z~
wel vreemd . Dit is
~
Never het leven to ver1a ten dan van de waarheid to wi'ken
niet bepaald david-Jorist~
is ch . Immers J'uist ten opziehte van den christenPlicht om
sgezich aan den marteldood bloot to stellen gingen de DavidJ'oristen en de DooP~
. Maar meni vergete niet, dat tot omstreeks 1550 toe de
z~nde broederschauiteen
p
. De verzamelaars,
"nrenzen tussc,hen beide krm~en
~ niet scherp ofgebakend waren
die m hun Offer des He+eren aan Anneken de plaats gaven die ziJ' zoo tang onder
de Doo Pg
s ezmden heeft beh ouden, hebben on~,getwiJ'fetd nog' personen gekend, met
. Haar flood tochhebben
was eerst twinwaren geweest
of die den
bare
vrien'
haar
ti ag Jar en g eleden en de samenhang tusschen de geloovigen zeer sterk . ZiJ
this ook wel rew
~, 1eten dat ztJ haar moesten rekenen tot die zielen, die togelJi'k
coowel tot den eenen a1s tot den anderen kring behoorden .
1 Lees ; »wesende door hem seluen, en niet enzv ." Dat is dan bet denkbeeld
van Job . 5 . Z6, 14 : 6 •, achter uen ziiet door een anderen" moet men dan »wech"
or biJ denken • dit laatste ))door" ' s e ene schriJ'fl'out . - Of we! : de komma, die
~~u a chtei »wesende" staat, behoort ac hter an, d . e. anderen" . Christus zoo word t
aan bedoeld, daukt het aan zich zelven en niet aan een antler, dat hiJ' het leven is .
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croonen ende herpen voor den Steel des Lams op haer aensichten
vallende, seggende : Heere, v alleen si prjjs, heerlicheit, cracht ende
stereheyt, die wreecken suit dat bloet uwer knechten ende dienaren,
Apo . 4 . a . 8 . ende suit de victorie door v seluen behouden . 1' (root sy uwen
name, ghy die daer waert, zijt, ende comen suit aimaehtich .
Desen wech hebben oock ghewandelt die gheteyckenden des HeeEzech. 9 . a . 6 . ren, die dat -I- teycken Thau I) in haer voorhooft ontfanghen hebben,
die daer vercoren zjn, wt alle gheslachten der menschen, die niet
Apo . 14 . a . 4 . met k vrouwen besmet zjn gheweest (verstaet dat) ende volghen
dat Lammeken nae waer het henen gaet.
Mat . 20 . c.22 .
Siet, alle dese hebben den - kelek der bitterheyt moeten drincken, Ende alle die daer noch ontbreken aent ghetal ende veruulApo, ll . a . 2 . Tinge Sions, die Bruyt des Lams, L welck is // dat nieuwe HieruFo1 .14 r° . Salem, die daer van bouen wt den Hemel daelt, een woonstadt
ende throon Gods, in weleken de heerlijcheyt des grooten Conincs
ghesien sal worden, op die tijt alemen houden ende vieren sal dat
Zac . 14 . b .16 . ~ hooehtijdelijcke Louerfeest z), in die dagen der f eewiger rusten
+Hcsb . 4 . a . 9 . ende blijschap .
-I- Siet, dese alle en hebben daer niet toe mogen komen, sy en
Hebr . 12 . a . 6 .
1. Pet. 4 . c.17 . hebben eerst dat oordeel ende straffinghe in haer vleysch gedragen .
Joa .14 . a . 6 . Want Christus Jesus die eewige * Waerheyt heeft de eerste geApo . 13 . b . 8 . weest, als geschreuen staet : Pat * Lam dat van aenbegin ghedoot
is gheweest . So coemt Paulus ende seyt : Also heeftet den Vader
Rom . 8 . c . 29 . belieft, dat alle die by van t eewieheyt voorsien heeft, die heeft
by gheroepen, vercoren ende gherechtueerdicht, ende heeftse ghelijckformich ghestelt den Beelde zijns Soons .
Mat, lU. c .24 .
Oock spreekt onsen Salichmaecker ghebenedijt : * Die knecht en
is niet beter dan zijn Heer, maer het is hem ghenoeeh dat hij zijnen
Heer, ende 11leester ghelijck sy . Oock betuycht Petrus, segghende
i .Pet .4 . b .17. * Het is tijt dattet Oordeel beghint, aen den Huyse Giodts, 1st dattet
dan aen ons beghint, wat eynde willet dan nemen met den genen
die aent Euangelium Gods niet gelooft en hebben : Want het bout
1
In de nieuwere biJ'belvertalingen evenals in die welke in onze taal in de
I6de eeuw iii gebruik waren en die ik raadpleegde, is op de aangehaalde Phats ,
Ezech, 9 : 4, 6, alleen sprake van peen teeken" dat sommigen zal waarmerken a is
deg'enen, die biJ' het oordeel versehoond zullen bliJ'ven . Maar in de Vulgata is het

hebreeuwsche woord voor »teeken"'twelk als ))Than" luidt vers 4 weergegeven
door asigna thaw' • vers 6 door >)thau" alleen . Daaronder nu is reeds door meer
dan een kerkvader het kruis verstaan ; dat hidden ziJ' voor het waa rmei ), door den
Profeet bedoeld ; misschien oriidat de hebreeuwsche than oudtiJ'd s ook als een

ligg end kruis wend geschreven
~
en liet grieksche letterteeken »tau" den vof m van
een kruis vertoont . De David'oristen
hielden veel van der eliJ'ke
geh einz'~nnighede~,
~
g
In het Wonderboeck heb ik echter het teeken Thau niet gevondei a,.
Loofhntteufeest .
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nauwe dat die reehtueerdige salich sal worden waer wil dan die
sondaer ende godloose verschjnen ? Noch staet Pro . ' 1 l . 1st dattet Pro . 11 . d . 38 .
den oprechten her op aerden vergolden wort, waer sal dan de
Sondaer ende Godloose openbaren .
Siet mijn soon, bier hoordy datter niemant totten Leuen en court
dan door desen wech. Daerom gaet in door de ~' enge poort, ende neemt Mat . 7 . b . 13 .
V des I3eeren t castijdinghe aen /l ende onderwijsinge, ende f buyget t Pro . 3 . a . ll .
v~ .
uwe schouderen onder zijn a' Jock, ende draget lieflijck van uwer Fu1 .14
Eccl . s c . 26 .
ioncheyt aen, met grooter eeren ende blijschap danckende : t Want +alt. l i . d2~ .
h3T geenen Soon aen en neemt, ofte ontfangt, dien by niet en castyt . Heb. 12 . a . 6 .
Voort seyt Paulus : t 1st dat ghy die castijdinghe verlaet, weleke Heb . 12 . a . S .
sy alle deelachtich geworden zijn, so sydy bastaerden, ende gheen
kinderen, ende cult wtghesloten worden wt dat erfdeel der kinderen Gods.
So ghy dan lust ende begeerten hebt our to gaen in die deelen
der heyliger werelt, ende in die erffenisse der heylighen, so t our- Luc.12 . d . 35 .
gordt v lendenen, ende treedt haer na, 1- Ondersoect de Schrif- Eph . 6 . b .14 .
tuere, ende si sal u wijsen haer gangen . Die Engel totten Propheet + Joa . 5 . d . 39 .
sprekende, heeft hem geseyt : 1 Daer is eon Stadt vol alder goeden, 4 . Es . i . a. 7 .
ende den inganck van desen is maer eens menachen voetstap breet,
aen die een zijde staet een vyer, ende aen die ander zijde eon
groot water, hoe condt ghy de Stadt tot een erfdeel ontfanghen,
ghy moest eerst dat nauwe door treden . Siet mijn soone, desen
wech en heeft goon wjjcken, daer en zijn gheen omme ofte cromme
weechskens : weleke ter t rechter ofte ter slineker zijden valt, is die Josue . 1 . a . 7 .
Boot haer erffeniese. Siet, dit is den wech die van soo * weynich Mat . 7. b .13 .
menschen geuonden wont, ende noch van vole mm ghewandelt,
want daer zijn sommighe die wel mercken dat dit den wech totten
leuen is, maer by is haer to scherp, hot doet haren vleysch
to wee.
Hierom mijn kindt, en acht op die veelheyt der grooter menichte
niet, noch on tredet op hare weghen niet . 4- Weert uwen voet of Prou . 1 . b .15 .
van haren paden, want sy gaen ter Iiellen, als schapen ter doot . r • a• 8 •
G}elijek Esaias // verhaelt, segghende : t Die bibe heeft haer kaecken Fol . 15 r° .
wijdt op ghesperret, op dat daer in ghae, beyde, de Prince ende Esa . 5 . b . 14 .
dat ghemeyne volck . t Hot is eon onuerstandich volek, daeromme Esa . 27, c . 11 .
on sal by haer niet genadich zijn diese gheschapen heeft. Maer
waer ghy hoort, dat eon arm, slecht, verstooten t hoopken is, dat Lua 12 . d . :31 .
van de Wereldt veracht ende verworpen is, daer schickt v by . Ende
daer ghy vant Cruyce hoort, dyer is Christus, en \v~jekt deer niet 4 . Eed .2 .e .36 .
van, vliet die schaduwe deser werelt, Overt Godt toegheuoecht,
laet die alleen uwe vreese zijn, hewaert zijn gheboden, onthout alle
zijne woorden, dat ghy da,er nae doet, t Schrijftse op de Tafelen Prou . 3 . a . 5 .
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7 . a. 3 . uwer herten, t Bintse voor v voorhooft, * Spreect van zijn gesette t)
t Deu . 6, a . 8 . dach ende nacht, so cult ghy wesen een lieffelijcken i Boom, ende
*Peal1 .a .2 .
. 92 .b .13 . een spruyt in den Hof des Heeren, een beminde plante opwassende
Pea

in Sion : noemt des Heeren vreese v Vader to wesen, soo sal die
.
Joan . 13 .b .17 Wijsheyt die moeder ws verstants zijn . t Als ghy dit weet, mijn
Soone, salich sydy, 1st dat ghijt doet . Houdt dat v de Heere gebiet,
.
Mat . 5 . b. 16 ende heyliget v lichaem tot zijnen dienst, t op dat zijnen naem
in v geheylicht, ghepresen, heerlijck ende groot gemaect mach
Mat . 10 . d . 32 . worden . t En schaemt hem niet to belijden voor de menschen,
Eccl . 4 . cl . 32 . Vreest de menschen niet, verlaet 1" v leuen lieuer, eer ghy vander
+2 . Cor.5 . a . L Waerheyt wijcket, t 1st dot ghy v lichaem dat vander aerden ghemaect id, verliest, de Heere v G}odt heeft v een beter bereydt inden
Hemel .
Iiieromme mijn kindt, * strjjdet voor de gherechticheyt totter
Eccl . 4 . d . 35 .
+Eph . 6 . b .13. doot toe, t wapent v met de wapeninge Gods . t Zijt een vroom
+Joan. l .e .47 . Israelijt, vertreedt alle ongherechticheydt, de werelt ende wat daer
1. Joan.2.b .15
ende bemint // alleen dat t bouen is, ghedenct dat ghy van
.
Collo. 3 . a. 1 . deser * Werelt niet en zijt, soo o Heere ende Meester oock niet
* Joa.15 .b .18 . en is gheweest, * Sijt een ghetrou Diacipel Christi : t Anders en is
Collo . i . a . 7 . niemant be uaem om to bidden, dan die zi n Disci el heworden
Luc+ Joa . , .31l8 .
. 186. cd. . is~ eer nie Die ghene die daer seYden : * WJi hebben g al achter
Luce . 11 . a . i . ghelaten, die spreecken oock : -1- Leert ons bidden, Die warent daer
+Joan . 17 .b .9 . die t Heere voor badt, ende niet voor de Werelt, Want als die
Werelt bidt, soo roepen sy haren Vader den Duyuel aen, ende
begheeren dat zjnen wille geschiede, slat ooc doet . Daeromme mijn
.
Rom . il, a. 2 soone t en wort haer niet ghelijek, maer * schouwet ende vliet
* 2 . Pe . 1 . a. 4 . van haer, ende t hebt gheen deel noch ghemeynschap met haer,
+ i . Tim . 5. c . Acht al niet wat voor ooghen is, * Soeckt ailedn wat bouen is .
l .J oan . i .a .l l
t mi nder vermanin he hedachtich ende en
*llo
Co . 3. a . L. Och mJi n kint, zi1t
~ . Pet . 3 . b .l8 . verlaet die selue niet . F De Heere doe v opwassen in zijnder vreese,
Leui . 20. a.7 . veruullende met zijnen Geest v verstant . t Heylighet v den Heere,
mijn Soon, Heylighet alle uwe wandelinghe met die vreese ws
1.Cor .t0.d .31 . Godts, t A1 wat ghy doet, laet zijnen Naem daer in ghepresen
worden. Eert den Heere in die wercken uwer handen . La,et da,t
.
Di:tit. 5 . b .`16 t licht des Euangeliums door v lichten . * Hebt uwen Naesten
* ?l t. 5 . e .43 . lief, Deylt met wtgestorter vuyriger herten den 1' hongherighen
+ Esa . 58 . a . 7 . v broodt, * Cleedet den naecten, ende en be3 det niet, datter yet
c.
*blt.
Mat. 26 :a : 10 . tweeuout by v sY, want daer altJi t zJi n i' diet hebreck hebben .
. 3. b .18. A1 wat v die Heere verleent van dat * sweet ws aensichts, bouen
Gen
+Paa.112 .a .9 . v nootdruft, dat t deylt dien ghy weet die den Heere vreesen,
En laet niet by v blijuen tot den morghen, so sa,l de Tieere die
.
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wercken uwer * handen gebenedijen, ende zijne segheninge // v tot Pa . 5 . b .13 .
een erffenisse geuen. Och mijn Sone, laet v ~` leuen den Euangelio ;IG4"' .
Phil . 1 . d . '27 .
ghelijek zijn, Ende die -I- God des vredes heylige
;1 .Tes .5.c .13.
V aen siel ende lijf tot zijnen
prijse, Amen .
Q

Och heylighe Vader, heyliget den soon
uwer Dienstmaget in uwer waerheyt, ende bewaert hem vanden
quaden, om ws naems
wille Heere .
(. .)

Q Een Liedekeji vin :1 nneken van Rotterdam, Na de wijse : Vanden 48. Psalm. Ofte, Geen meerder
vruecht ter werelt en is ') .
EEn groote vruecht ist int gemeyn
* Pat douders hare kinder cleyn
In Gods vreese opuoeden
Met onderwijsing in den Heer
Neerstich voorhoudende Gods leer
t Sparen daer toe geen roeden .
Hoort hoe Anneken oorlof nam
Aen haren soon to Rotterdam
Als haer de doot aenstonde
Esaia ontfangt v testament
-I- Wilt hooren na de reden ient '')
Pie gaen wt mijnen monde .
Siet der Propheten wech ick gae
Apostlen Nlartelaren na,e
* Drinek mee den Tielck ter stele
9 Dit lied is in den Ausbunclt o Pgenornen als n~, 18 : »Ein grosse Freud ist in
gemein . Geht im Ton : KomPt her zu mir, sI pricht Gottes Sohn ." De druk ?foot
in het 22gte couplet »und dem emn and dreiJ'szi~ ~step gal" zal wet de aanleidin g
ziJjn geweest tot de ver1;issing van Ottius Annaics, p . 53 .
2 Schoon > lief, bekoorliJ'k .

Pro . 22 . a . 6 .
.7
1 :ccl . c . 25 .
Ei . 6 . a . 4 .

Pro . 13 . c . 24 .

. 1 • a• 8•
Prop

flat . 20 . c . 22 .
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Luc. 24 .

C.

25 .

1 . Pet. 2 . a . 9 .
Fol . lfi r~° .

Apoc . G . a . 3 .

Apo . 4 . a . 4 .

Ezec. 3 . a . 6 .
Ape . 7 . a . 3 .
Apu .14 . a . 4 .
Mat. 20 .

C.

22 .

Apoc . 21, a . 2.
Luc . 1~ . d . 3 .

Joan . 15 .b .19 .
17 . b . 14 .
Mat . 10 . d . 28 .
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Dien sy gedroncken hebben voor
T Christus self trat desen wech door
Drancli oock den Kelek mede .
Desen wech zijn door gepasseert
t Die Coninclijcke Priesters weert //
Die vanden Oosten quamen
En zijn de tijt der eewicheyt
Ingegaen door den wech bereyt
Droncken den kelck altsamen .
Sy gingen oock door desen pat
t Die dooden die daer leggen plat
Onder dAltaers behoede
Die roepen en seggen : 0 Heer
Du warachtighe Godt, wanneer
Wreect ghy ws Dienaers bloede .
flier door gaende met vroom gemoet
~' De vierentwintich Ouders goet
Staen voor den Stoel des Heeren
Sy werpen of haer Croonen fraey
Voort Lam, en hare Herpen draey')
Vallen neer Godt ter eeren .
Door dien wech gingen si gemeyn
-I- A1 diet teycken Thau 2) hadden pleyn
In haer voorhooft ontfangen
Vercoren zijnde wt alle saet
Der menschen, * en so waer tLam gaet
Volgen sy zijne gangen .
Siet dese moesten in dit dal
t Drineken den bitteren Kelck al
En so watter noch faelde
Aent getal Sfons des Lams Bruyt
~- Dat wort Jerusalem beduyt
Die van den Hemel daelde .
Waer dat ghy van een * hoopken hoort
Arm ende slecht, gestoten voort
~" Van die werelt verschouen
Daer wilt v altijt voegen by
En waer ghy hoort dat Cruyce sy
Daer is Christus van bouen .
t Vreest Been menschen, v leuen strijct 3)
7 Haasti~,a + snel .
3 Letg uw leuen af .

2 Zie de aanteekeniag~ op bl . 72 bouen .
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Eer dot ghy vander waerheyt wijet .
V lijf gemaeet van eerde
1 A1 ist dat ghy verlieset dat
V heeft bereyt een beter vat //
God des Hemels van weerde .
Heylicht v den fleere mijn soon
En heylicht uwe wandel schoon
met den Deere to vresen
4- Fert uwen Godt aen alien cant
In al de ercken uwer ha.nt
Sijn Naem laet zijn gepresen .
* Deylt me ') v broot die homer heeft
Met wtgeatorter herten geeft
Cleet naecten sonder toeuen
Tot eeniger tijt vertrect niet
Patter tweeuout by v sy yet
.{-Altjjt zijn diet behoeuen .
A1 dat v die Heere toeleet
Bouen nootdruft 1' vant aensichts sweet
Laet Gods volt daer of leuen
En verbeyt niet tot morgen toe
i V were sal God vermeeren soe
Den segen sal lay v geuen .
Alsmen duysent vijfhondert iaer
Negenendertich schreef daer naer
Liet Anneken haer Leuen
Sy is geweest een schoon voorbeelt
Dat welt aen veel Christenen feelt
Die haer tot God begeuen .
FIND .

1

Met merle .
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Mat . 10. e .39 .
Fol . 1 ;'•° •

Leui . 20. a . i .

1 . Co . 10.d .31 .

Ea . 58 . a. 7 .
Tobi

.I

, c. 17 .

Mat . 2G .b .10.

Gen . 3 . b . 18 .

Pea . 5 . b . 13 .

115 . b . 13 .
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Q

ina volgen sommiher

ghe Testamenten ende Brieuen, de welcke
Jan Claesz wt der geuanckenisse geschreuen heeft, aen zijn Huysurouwe ende kinderen,ende
aen zijnen gheslachte t) . %/
Fol. 17 v~ .

(1

Sommi-

ge Testameilten geschre-

uen door Jan Claesz (inde geuanckenis liggende binnen Amstelredam) aen zijn
Huysurouwe, kinderen, ende
ander vrienden, nae den
vleesche . Anno.
1544.

Q

Pit is het Testament
aen zijn Huysurou .

VRiendelgeke groete in den Heere aen mijn licue Hiiysurou,
die ick nv niet langher nae den vleysche, maer na der sielen be1 Het vonnis over Jan Claesz . is uit het amsterdamsche Justitieboek > fol . 124,
ofgedrukt in de Kronk
i'~ van het Historisch Genootschap > XII 107 . Daaruit bl i'kt
J
hoe »cooman J . C . hem heeft vervordert anderen simpelen menschen to leeren
ende to induceren totter voorsz . secte, ende . . . bekent VIe boucken by Menno
SYmops gemaeckt, to hebben doen drucken binnen AntwerPen" ,; 200 waren in
Holland verkocht de rest was naar Friesland g'ezonden . HJ
i' werd 19 Januari 1 544
veroordeeld tot den flood met het zwaard hiJ' en ziJjn 87J'arige ) geloofsgenoot
Lucas Lamberts van Beveren . geboren . Voorts werden »haere goeden geconfsqueert, uYtgeseYt van den voorsz . Jan Claesz,, Poorter deser Stede, die miJjn
Heeren verclaeren geconfisqueert ter somme van" - niet meer dare -- a~hondert
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minne. Hoort mijn vermaninae : Guy weet, dat wy aldus langhe ,
alst ons nae den vleysche wel ghinck met Israel, dat wy doen
niet en wiaten wat wy warm, maer nv ons die goede Vader
t aentast, nv voelen wy wat wy zijn : to cranek, swack, ellendich i), Job. 1'*2* .
arm ende naect. Hierom mijn lieue Auysurou, neemt voor een
t Exempel Jesum Christum, wat wech dat by ons voor gegaen Jaco . 5. b .10.
heeft, Ende * dat wy door veel drucx moeten ingaen in dat rijek ~ • Pet . 2 . c .21 .
2 . Ti .3.b12 .
der hemelen . Vergetet mijn vleyseh met alle v sinlijckheyt . Bidt Act. 144 d . 222
den Iieere om t gelooue, op dat gby * verwinnen mueeht . Ende Luce .17 . a . 5 .
is wil my so goetwillich den Heere ouergheuen, als by mijn herte * 1 : Joa . 5 .a .4 .
troostet met zijn bhenade . Gthy hebt noch tijt ter beteringe, maer
is ben gebonden aen zijn genade, daer is op betrouwe 2) . Hieromme
en denet niet op // het gene da,t voorby is, maer dringet met een Fol. 18 r°.
vast betrouwen aen den Heer, by sal v in alien helpen totten
goede 3), gheeft v daer toe ouer ende * voecht v altijt bijden ghenen, Eccl . 9 . c . 27 .
die den Heere vresen, want dat sal v best wesen . Want t wel hem Paal . l . a . l.
die niet en wandelt inden raet der godloosen, noch en tredet op
den wech der Sondaren, noch en eittet daer die spotters sitten,
maer heeft zijnen lust in de Wet des Heeren, ende spreect daer
van dach ende nacht . Mijn beminde huysurouwe, bi den Goduresenden spreectmen daer van, ende daer door wijct men vant quaet :
Want door des "' Heeren vreese schoutmen dat quaet, ende door Eccl, i . d . 27 .
die liefde volbrengtmen alle goet . Wort dock wacker, want het Prou .16. a . G .
heeft met v ende met my slappelijck toegegaen . Laet v des Heeren woort tot alle goet verporren . Bidt hem om zijnen heyligen Lnce .ll .b .13.
Gieest, die can v troosten, t want dat lijden van deser tijt en is +Ro .8 . b . 18 .
niet by de glory ende heerlijcheyt die aen ons geopenbaert sal
worden. -- Want dat is de proef, die aen onse Ghelooue beuonden 1 . Pet. 1 . n . 7 .
moet worden, veel costelijcker dan dat verganckelijcke (bout dat
doort vyer geproeft wort . Mijn lieue huysurouwe, hadden wy also
dat Rijeke (hods moegen ingaen, soo wy begonnen, ende dus lange
gedaen hebben, soo en hadde die wech niet nauwe geweest .
Maer door t lijden ende benautheyt moate onsen Salichmaker in Luc . 24 . c . 25 .
zijn eygen heerlicheyt comen, hoe willen wy daer door met ruymte
comen? Want die t wech (als de Heere seyt) is nauwe, die totten Mat . 7 . b . 13 .
huldens nae vermogen den Privilegien deser Stede ." Zie verder over dezen leeraar
en boekverkoo er to Alkmaar geboren amsterdamsch oorter, de Biblio ra hie
.
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leuen leyt, ende weynich zijnder diese vinden, noch weynigher diese
recht wandelen, Want die goede vader hadde my desen Wech
. ~'~'el vertoont, maer mgn boose vleysch heefter my al to hardt af+Ephe . 2 . a.4
Act .15 . b . 11 . g>>edronghen : Nochtans t betrouwe ick door de genade des Heeren //
Fol. 18v0. salich to worden, Want Paulus seyt : 1- A1 gaef ick alle min goet
1. Cor .13 . a.3 . den armen, ende liet mijn lichaem bernen, heb ick de liefde niet
ten is my niet profijtelijek . Ouerdenct wat dese liefde is, so cult
ghijt al connen int beste nemen, wat v de Heere toe seynt, Hoe
soude ickt moeghen wtspreken, de liefde is (hods natuer, dese si
2. Cor . l . 6.13. t met v ende ons alien, (Tek geefse v tot een vriendelijcke groete .)
Die goede bermhertige Vader gietse in ons alder herten, door zjnen
3. Joan . b .15. beminden Soon, Amen . t Groet alle lieue vrienden in den Heere .
* Biddet den Heere voor my, al
* 1 .Tes .5 .c .'25 .
wat de Heere my geeft
wil ick weder
doen .
[no . 2 .]

Q

Noch een Testament

aen zijn Huysurou.

VVetet mijn hertelijeke lieue huysurouwe, dat ick v beuele,
dat ghi in geender manieren en * wijct van dat Woordt des flee. 4 . a . G . ren, maer troost v altijt daer mede, Want het t lijden van deser
Pron
Rom . 8 . b . 8 .
tit en is niet tegen de heerlijeheyt, die aen ons gheopenbaert sal
worden, ist dat wy blijuen inden gelooue . Och, laet ons doch daer
Jaco . 1 . U . 12 . door verwinnen, ende niet afwijcken, so sullen wy de t Croon ont* 2 . Ti . 4 . b . 8 . fangen, die de goede Heere * beloeft heeft alle den genen, die
lief hebben zijn toecoemst, Begheeren wy hier to blijuen, so en
hebben wy zijn toecoemst niet lief, maer ist dat wy hem bidden
om den heylighen Gleest, die sal ons in alien dingen onderwijsen,
2. Cor . 1 . a . 4. * troosten ende stercken door zijn ghenade . t Och laet ons bidden,
Mat . 7. a .
want door bidden moeten wijt // al ontfanghen . Dus mijn lieue
Fo1 .19 •
Mat.6 . c. 25 . Hu3'surou, * en sorcht voor heenen din hen die den lichaem aenghaen, maer soeckt het Rijeke Gods ende zijn gerechticheyt, so
Acto . 20 .e .32 . salt v al toe vallen . t flier mede beuele is v God, ende dat woort
zijnder genaden, dat v can stercken ende bewaren in alle tentatie .
l. Pe . 5 . b .14. * Die ghenade des Heeren sy met v, ende met ons alien, Amen .
Eccl . 7. c .25 .
t Voedet mijn lieue kinderkens op in onderwijsinghe inden Heere,
Eccl . 9 . C . 21 . dat beueel ick v, ende t voeget v seluen by den goeden, want
* 2 Co. 4 . b .18. die hebbent goet, &c. * Denckt om gheen tijtelijcke dinghen, want
wat sienlijck is, dat moet vergaen . Wat ghy crijghen muecht, dat
neemt mede, het ander beueelt trouwe vrienden, to weten, die v
Tob . 1 . a . 6 .

Q
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trou zijn, ende trect met v kinderkens alsoo verre, dat ghy van
menschen beschermt zijt, t Voedse op in onderwjjsinghe inde ileere, Eph . 6 . a . 4 .
ende schict v seluen by den ghenen die den Iieere vreesen . blijn
lieue huysurouwe, weest wel to vreden, Pat my de Heere ghehaelt
hadde met een haestige siecte, ghy moest hem hebben gedanct, doet
nv ooc also . Dit laet is v tot een Testament : t Waect alle die 1 .Tim . G. b .14 .
daghen ws leuens op de toecoemst ons Heeren
Jesu Christi . Des Heeren
genade sy met v,
Amen .
(I

[fl o

Een Testament aen

, 3.]

zijn kinderen, Ende daer nae
aen zijn Huysurou .
INIIjn lieue kinderkens, Claes Janszoon ende Gent Jans Dochter I),
dit late iek v tot een Testament, oft ghi tot v Jaren qua,emt .
i Hoort // die onderwijsinghe ws Vaders : t A1 dat de Werelt ende Pro . 4 . a. I .
V sinlijchey t lief heeft, dat haet, ende hebt lief Godts ghebot, x''01.19 v°.
Laet v dat onderwijsen, want het leert : 1- Wie my wil volgen, die L Joan . 2 . b .
Luce. 9 . c . 23 .
moe t hem seluen versaken, dat is, zijn * eygen wijsheyt to buyten prop . 3 . a. 5 .
gaen 2). Ende bidden seer : t Heer uwen wil gesehiede, doet ghy dit, +Mt . 6 . b .10.
so sal die Heylighe Gheest v leeren, al wat ghy gheloouen cult,
ghelooft niet wat menschen segghen : maer wat het nieuwe Testament v ghebiedt, dat sult ghy ghehoorsaem zijn, ende bidden God
dat by v leere wat zijnen wille is . t Betrout niet op v verstant, Prou . 3 . a . 5.
maer op den Heere, ende la,et alle v raden in hem blijuen, ende
bidt hem dat by uwe weghen stuere . Mijn kinder, hoe ghy * G}odt Mat . 22 . d . 36 .
den Iieere suit lief hebben, hoe ghy v -{- moeder cult eeren ende tEx . 20 . b.12 .
liefhebben, v t euen mensche suit lief hebben, sal v dat nieuwe tMat . 22 .4 .38.
Testament leeren, ende a,lle ander geboden, wat die Heere van v
begeert. * A1 wat daer niet in begrepen is, dat en gelooft niet, 2 .Joa,n .t .b.1O.
ende wat daer in begrepen is, dat weest gehoorsaem . * Voecht v Eccl . 9 . c. 21 .
by den ghenen die den Heere vresen, ende die vant quaet wijcken,
ende die door de Liefde alle goet volbrenghen . Och siet doch niet
op den grooten hoop, noch op langhe gewoonten, maer siet op het
* cleyne hoopken, dat om des Heeren woort veruolcht wort, want Lnc . 12 . d . 32 .
de goede en veruolghen niet, maer sy worden veruoleht . Als ghy
v hier toe ghegheuen hebt, so wacht v van alle valsche Leer, want
Joannes seyt : -4- Wie ouertreedt, ende niet en blijft in die leeringhe 2 Joan . b. 9 .
1
IL

Zoo in alle uitgaven . BiJ' Van Braght : Geertge .

2) Verloochenen .
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Christi, die en heeft geenen God, maer die in de leere Christi
blijft, die heeft beyde, den Vader ende den Soon . Die leere Christi
Gala . 5 . c . 22 . is : -I- liefde, barmherticlieit, vrede, cuysheit, geloue, sachtmoedic//heyt,
Fol.20ro . ootmoedicbeyt, ende die voile ghehoorsaemheyt (hods. Mijn lieue
kinder, geeft v ouer tottet ghoede, die Heere sal v in alien verJob . 5 . b .17 . stant geuen . Dit Beef ick v tot mijn laetste Adieu : * Neemt des
Heb .12 . a. 5 . Heeren straffinghe waer, want wanneer ghy quiet doet, soo sal by
Prou . 3 . b .18 . v straffen in v ghemoet, laet dan af, ende roept om hulp totten
I3eere, ende haet het boose, so sal die Heer v verlossen, ende
tgoede sal v ghemoeten . Godt die Vader door zijnen beminden
Joa.1G . b.13 .
Soone Jesum Christum d- gene v zijnen heyligen geest,
die v in alle waerheyt leyde, Amen.
[n°. 4 .]

(i

Pit heb iek Jan Claesz v Vader gheschreuen
als ick in de gheuanekenis lach om des
Heeren woordts wille, Die goede
Vader gheue v zijn genade, Amen .

Ephe .6 . a . 4 .

Q Mijn lieue Auysurou, ick beuele v dat ghy mijn t kinderen
suit op voeden in alle onderwijsinge tot bet goede, ende dat ghi
haer mijn Testament laet lesen ende brengt haer op inden Heer,
Luc. 14 . d .16 . nae v vermogen, so langhe ghy by haer zijt . * Ende is begeere op
v, dat ghy v semen, noch v kinderkens niet lieuer en hebt, dan
1. Pet . 2 .b .12 . den Heer, ende zijn ghetuygeniase, t Laat o van v vleyseh niet
Mat . 10 . c .23 . verwinnen, gunnen sy v in dese Stadt niet to woonen, 1' trect in
*I:ecl . 9 . C . 26 . een ander, Maer dat begeer ick hertelijck op v : * Voecht v altijt
by den goeden, want wel hem die omgaet met den ghoeden . Die
Luc. l . d . 48 . den + cleynen haer hulp altijt gheweest is, die sal v helpen, dat
1 . Cor. 7 . a. 2 . is die goede Vader : * Mueeht ghy v niet alleen onthouden, soo
neemt eenen Man die den Heere vreeat, maer wat ghy doet, ver(ien . 25 . d .33 . laet den deer niet om een cleyne t schotel papa ') . Ic sal v onschult
Fol . 20 v". wel soo groot maecken als ick // mach 2), mer om Amsterdam to
houden en verlaet den Heere niet, Met zijn genade wil is hem om
fiat. 16 . d .26. die * gheheele werelt niet verlaten, doet oock also : Och laet ons
+lift . 11 . b .12 . met -I- ghewelt doordringen 3), mijn vleesch moet is door des Heeren
Brat . 1G .d .25 . genade t verliesen, laet v oock also 4). Mijn lieue Huysurou, souden
4Gedacht is aan Ezau .
2 1k zal u biJ' de rechters zoo onschuldig mogei'k voorstellen ;~ maar verlaat giJ' den Beer niet om to Amsterdam to kunnen
lJ
blJ
i'ven.
3 Om in het riJ'k Gods in to gaan, Matth . 91 :12 .
4OnduideliJ'k .
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wy op het lijden deneken, wi bleuen daer inne steecken, maer wy
moeten daer door sien op de * eewige belooninge, Ic troost my so Pea . 19 . b .12 .
blijdelick in den Heere, doet oock also, die Heere mocht my opt Mat . 19 .d .27 .
bedde gehaelt hebben, ghi most wel to vreden gheweest hebben,
hoe veel to meer nv, wat weet ghy hoe langhe v tijt hier is :
Daerom doet, als de Heere v radet, weeat altijt bereyt tot 1 - zijn Luc .12 . d . 36 .
toecoemst, dan salt ghijt al connen verwinnen, * Die eewige ruate Titu . 2j.6.13
Apo . 2 .3 .21.
is beloeft den genen die overwinnen .
t Een vast gelooue, een sekere hope op de eewige belooninge, +Mt . 21 . c .21 .
* een bernende liefde tot Godt ende onsen naesten, sy met v, *Mt . 22 . d. 36 .
1. Pet . 4 . b . S .
ende my, ende ons alien, Amen .
Schrijft my doch teretont, hoe ghy daer aen zijt, soo sal iek to
bet ') getroost zjjn, als ghy mijn begeerte voldoet . -}Biddet, die Deere Mat . 7 . a . 11 .
wil ghebeden zijn, dat voele ick nv, Biddet ~ al to samen dat des Jaco. 5 . c . 16 .
i Heeren wille gheschiede in
+Luc . 11 . a . '2 .
my, ende ons alien,
Amen.
Q

Een Testament aen

zijn broeders ende austere 2).
VVetet mijn lieue Broeders, Cornelis Claesaoon, Gent Olaeszoon,
Fol. 21 .
Ariaen Claes dochter mijn lieue Sueter, dat ick vriendelijek op w Ez
e. 18 .rc. 21 .
begeere, dat ghy v dock tot//ten Heer t bekeert, ende verlaet alle Joel . 2 . b .12 .
V houeerdicheyt, giericheyt met alle boosheyt, ende ooc alle quaet *Eccl . 9 . c. 23 .
. 5. d . 39 .
geselscap, ende hout v stille ende * voeget v byden goeden . t On- +Joa
*Luc 11 . .13 .
dersoect dat woort des Heeren, * ende bidt hem om zijnen t hey- t Joan .2 c .27
.
ligen geest, die sal v onderwijsen in al dat v van noode is, Dit
sal gheschieden, ist dat ghy v seluen versaeckt, ende v eygen wil Luce . 9 . c. 23 .
to buyten gaet 3), Want by seyt : * Wie my wil volgen, die moet
hem eeluen versaken, hi moet zijn dagelicx cruys op nemen, ende Coll . 3 . a . 5 .
volgen my na, seyt de Heere . t Daerom sterft al v lust, so en + Ro . 6 . c . 23 .
salt ghi in eeuwicheyt niet steruen . k Want het loon der eonden is die doot, maer bidt (hod om zijnen heyligen geest, die sal
1 Beter .
2 Ms de schriJ'ver in dit en het volgende Testament als uitersten wil of laatste
belle den ziJjnen toebidt dat ziJ ' zich toch moi;en bekeeren, dan denkt hiJ' bliJ'kbaar
daarbiJ' niet aan den dooP, maar hieraan dat ziJ' »zich zullen voegen biJ' de goeden"
zullen »bewaren wat de Heer u condich heeft gemaectf to weten : Alwat ghY wilt
dat v die menschen doen, dat doet haer weder ." Zie in de Inleiding hierboven
b1 , 34, 35 .
3 Verloochent .
'
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also veranderen v sinnen, dat ghi het quaet cult haten, op dat
ghijt schouwen moecht .
Rom .12. b . 9 .
Och mijn liefste, * haet doch het quade, ende bemint dat goede,
+ Luc.18 .c.19. ende t Gi-odt die alleen goat is, sal met v zijn, maer ist dat ghy
Rom. 8 . b .13 . by v * boose sinlijcheyt blijuen wilt, so ghetuyghe ick wt des HeeHebr . 6 . a . 9 . ren wont, dat ghy u seluen verdoemen salt . t Maer is hope wat
beters tot v, hoe wel ick soo spreecke . Oeh bewaert doch dat v
Fiat. 7 . b .12 . die Heere condich gemaect heeft, to weten : * A1 wat ghy wilt
dat v die menschen doen, dat doet haer weder, so salt v wel gaen,
ende alle goet sal v gemoeten, her toe help v die goede God
door Jesum Christum zijnen beminden Soone, Amen .
V

[no . 6 .]

Q

Nocli een Testament

van Jan Claesz aen alle zijn
gheslachte .

VPetet mijn lieue Broeders ende Busters, Oomen ende magen,
1 Pet. 4 . b .15 . ende alle mijn geslachte dat ick niet en lijde als een * dief oft
Fol . 21 v0. moorder oft // misdader maer voor die t ordinancie, die de AposEph . 2 . b . 19 . telen des Heeren geleert ende ingeset hebben to weten, die ordinancie van de heylige kerck, die ouer vijftienhondert iaer gemaect
.15
.
Overt, die -h Jesus Christus zjn lieue discipulen beuolen ende met
Mar . 16 . b
~Heb.9 .b .16 . zijnen * bloede bezegelt heeft, ende die de Apostelen t gepredict
t Act. 2 . b . 14 . ende geleert hebben, "` ende mede met harm bloede beuesticht.
'Act. i;ga52 :
Mijn lieue vrienden, slaet v haoft om mijnent wille met neder,
om dat die menschen roepen, dat is als een wederdoper ende ketter
Mar . 16 . b .15 . gestoruen ben, Daer is maer een t Doope gegeuen met woorden
op den gelooue, ende voor den gelooue en isser geen Doope van
(hod beuolen . Nv mocht yemant vragen : Wat, salmen dan die
Mat . 19 . b .13, kinderkens niet doopen ? Neen, mer euen wel zjn si t salich door
de verdienste Jesu Christi, ende zijn in zijnen bloede gedoopt,
1 .Cor .15 .c .2Z . Want daer staet gheschreuen : * Alsoo veel alsser in Adam sterEphe . 2 . a . 4 . uen, zijnder in Christo leuendich ghemaect . Pit geschiet wt ~ louter
ghenade sonder eenich teecken . Maer mijn lieue vrienden, de Heere
Mar . 16. b .15 . heeft beuolen dat * Euangelie to prediken, die dat geloouen, die
salmon doopen . Noch heeft by beuolen : Ende de geloouige sullen
1.Cor .ll .c .22 . zjn t Auontmael houden, tot zijnder ghedachtenisse, op sulcker
Mat, lG . b . 25 . wijse, alst de -I- b ore ingheset heeft, * ende zijn Apostolen dat
Act . 2 .e . 42 .
ghebruyct hebben . Anders en heeft by haer niet beuolen : GFheen
20 . b . 7 .
Misse, noch Kinderdoop, noch Oorbieeht, noch gheen ander wtwendighe Godtsdienst .
Maer by heeft beuolen GFodt alleen lief to hebben ende zjn
Luc .10. c .27 .
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Woort gehoorsaem to wesen, ende zijnen euen mensche als hem
seluen . Och waer salmense vinden, die dit doers, 1 - Ondersoect Joan . 5 . d .39 .
Godts Woort, Ten is gheen Christen, die dat niet en weet. Ghy
en moghet daer niet mede voldoen, dat sy leeren, // to weten, Fol . 22 r° .
dat ghy by de heylige Kercke suit blijuen, ghy moet weten,
wat de heylige kercke is, to weten, de geloouige vergaderinge, die
doort * Woort Gods gebaert is, want ghi weet wel, dat niemant 1 . Pet. 1 . c.23 .
op deser werelt comers en mach, by en si geboren, also en mach
niemant inde toecomende comers, hi en si t wedergeboren, gelijc Joan . 3 . a. 3 .
Petrus tuycht : 1- Niet wt den verganekelijcken Zade, maer wt dat + 1 . Fe . l . c .23 .
onverganckelijeke Zaet, namelijck, wt dat leuendighe woort Gods,
dat eewich blijft. Och wel hem, die hier wt geboren wort . Dese
Wedergeborene gebruycken rechte Doop, rechte Auontmael, * Sy
scheyden haer oock van alle die schandelij ek leeren, oft onbe- 2 . Tees . 3 . a.6 .
hoorljck leuen, sy en dooden haer lichaem niet (dat en leert
(irrodts Woordt niet) t maer sy schouwen haer geselschap, so lange Mat . 18 . b.17 .
sy haer') bekeeren, want sy zijn de Christelijcke Kereke, de gemeyn- R
Cor 5 a . 2 .
schap der Heylighen, sy hebben vergiffenisse der sonden, * want Act . 4 . a :. 12 .
daer en is geenen anderen Naem ghegheuen in den Hemel oft
finder Aerden, daer sy salich door moghen worden, dan inden Naem
Jesu, dat is door zijn verdienste . Sy gheloouen, sy leuen alleen
nae zijn Ordinancie . Hy en heeft niet 1' ghedoot die in hem niet Luc.19. a .10 .
en gheloofden, zijn heylighe Kereke en heuet oock niet ghedaen
Maer by ende de zone zijn -F ghedoot vanden beginne, ende het Apoc .13 . a. 8 .
sal ooc blijuen. her aen suit ghy bekennen, wie de zijne zijn .
Niet die haer van zijnen Naem beroemen, ende staen haer dinghen
met den Sweerde voor : Maer die daer leuen nae dat * exempel l . Pet. 2 . c .21 .
.
des Heeren, ende beuestighen haer sake met Godts Woordt, t dit Jac . 5 . b .10
.17
t
Eph
.
6
.
b
.
is den rechtgheloouigen haer Sweert . Nv mocht yemant segghen :
Waer zijn onse Vooruaders dan gebleuen, die anders niet ghewe//ten Fol . 22 v° .
en hebben? Dat sal k God ordeelen . Men mocht oock segghen, dat Jnd . i . c . 14 .
de Heere beloeft heeft by ons to zjn, tot de * eyndinghe der Mat . 28 . c .19 .
Werelt . By den Gheloouigen is by altjt, maer byden ongheloouighen nemmermeer, Te weten, by zijn Woort, ende by dat rechte
gebruyck zjnder teeckenen, to weten, Doopsel ende Auontmael,
ende wandelen recht, ende leuen ghelijckformich zijn Woort, dat
sal by altjjt by wesen 2).
Lieue Vrienden, daer was seuenderley Secte by der Apostolen
tijden onder haer opgestaen, daerom en was de rechte Leere niet
to verwerpen, oft nv veel quade boeuen onder den Euangelio op1 Tot ziJ' zich bekeeren .
2 Waar dat is, bia' dat zal HiJ' de Heer, altiJ'd wezen .
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Rom, 9 . a . 6 . gestaen zijn, t daer om en is Gods Woort dies niet to minder,
wie salich wil wesen, moet hem daer onder buyghen . Inden tijden
Tobi . 1 . a. 6 . vtinden heylighen * Tobias ginek gantsch Israel, ende baden gulden Calueren aen, die Jerobeam de Coninck hadde doers makers,
maer by bleef alleen by den Heere zijnen Godt, ende dede wat
by hem beuolen hadde .
Vrienden, siet nv niet op den grooten hoope, maer siet op GFodts
Jere . 17 . a . 5 . woort, dat en sal v niet bedrieghen . t Veruloeet sy de mensche,
die op eenen mensche betrout, ende zijn vleesch set voor zijn
hulpe : Maer gheseghent sy de mensche, die hem op den Heere
Joan . 17 .c.20. verlaet . her verlaet ick my op, -F dat by biddet tot zijnen Vader,
niet sheen, voor die by hem waren, maer voor alle de gene,
did door dat woort tot hem souden bekeeren . De goede Vader door zijnen eenigen Sone Je2. Tim . 2 . a.7.
sum Christum, * gheue v dat
rechte verstant, dat ghy
hem voort muecht
leeren kennen .
Amen .
Fol . 23 r° .
[n° • %•]

Q

Van de Senteiltie

ouer Jan Claesz .

JAn Claesz met een oudt Man van lxxxvij . iaer 1), diemen
noemde Besteuaer, beyde inde Vierschare comende, malcanderen
groetende met eenen Cusse, seyde Jan Claesz tot Besteuaer : Mijn
lieue Broeder, a} lacchende, mijn lieue Broeder, hoe zit ghy nv
gemoet? Besteuaer antwoorde lieffelijek, ende heeft gheseyt met
een blijde aenghesicht : A1 wel mijn lieue Broeder . Doen seyde
Jan Claesz : En vreest nv Vyer noch Sweert, Och wat een blijden
Maeltjjt sal ons bereyt zijn, eer de Clock heeft twelf vren .
Ende doen worden sy van malcanderen Beset . Ende doen sprack
de Schout : Ghy zijt verdoopt . Jan Claesz . heeft gheantwoort . Ick ben
Mat. 28 . c.19 . gedoopt op mijn ghelooue, alsmen alle * Christen menschen hoort
Mat . 16 . b.15 . to doopen, na wtwijsen der Schriftueren, Leest dat
. Doen hebben
sy weder tot hem gheseyt : Ghy zijt van die vermaledijde AnabapAct .16, e . 20. oaten, vreemde Seekten, opinien ende erroeren, ende t twist ma17 . a . 6 . kende onder dat volck
. Jan Claesz . Wy en zjn alsulcken volck
niet, wy en begeeren anders niet, dan dat rechte Woort Gods, sal
ick daerom laden, soo begheer ick de seuen Schepenen z) . Ende
4 Lucas Lamberts zie bl 77, aanteekenin g 1 .
2 lk verlang, als Po orter der stall dat de schePenbank over mij nitsPraaL doe,
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doen wort hem geuraecht, oft hy niet en beleedt dat by verdoopt
was ouer vier Jaer, oft daer ontrent . Jan Claesz . antwoorde : Ouer
drie Jaer oft daer ontrent, doen words ick ghedoopt, als men ells
Christen menschen hoort to doopen . Tgerecht seyde : So belijdt
ghjjt dan? Jan Claeaz . Jae . Tgerecht : Wel, so als ghijt dan belijdt,
so hebben wy de voile macht van // de seuen Schepenen . Jan ho! . 23 v° .
Claesz. Mach is dat voile Gerecbt niet crijghen? Men gunnet Dieuen ends Moordenaren wel, mach my dat niet ghebueren ? Ende
doen gingen de vier Schepenen wt om dat Vonnisse to wijsen . Jan
Claesz nv opheffende zijn stemme, heeft ghesproken : 0 Bermhertige Vader, ghy west dat wy gheen -I- wraeck en begheeren, ends Ro, 12 . c .19 .
by wrang zijn handen, segghende : 0 Bermhertighe Vader, gheeft
se uwen Gheest, op dat * ghy haer dit niet en rekent tot boos- Act . 7 . £ 60.
heyt . Ends doen quamen de vier Schepenen weder in de Vierschare, ends eaten neder om dat Vonnisse to verhalen, segghende
aldus : Jan Claesz gheboren van Alekmar, weleke t gheleert heeft Act . 17 . b . f .
dat volck, valsche Leeren, erroeren, ends nieuwe Opinien . Op welt
Jan Claesz gea,ntwoort heeft, segghende : Ten is alsoo niet. Doen
hebben de Heeren vanden Gherechte Jan Claesz verboden to spreken, ends de goede Jan Claesz heeft doen ghesweghen, op dat by
nae zijn Vonnisse hooren soude . Ends doen zjjn sy met haer Vonnisse voort ghegaen, ends hebben totten Schrjjuer geseyt : Leest
op zijn misdaet . Ends by heeft ghelesen, Bat by hadde laten
drucken Tantwerpen sea hondert boecken, welcke by met Mgnno
Simons hadde gesloten, ends hadde die in dit Lant gestroeyt, valsche Opinien met vreemde Secten, ends Schole gehouden, ends
vergaderinge gema,ect, om to brengen * erroeren onder dat volt, Act . 17 . b . 6 .
dat welt is tegen het Placcaet vanden Keyser, ends ones Moeder
de heylige Kercke, welt mijn Tileeren vanden Gerechte niet en
staet to lijden, maer to corrigeren . Jan Claesz dit straffende ale
voren : f Ten zijn geen Seeten, maer het is Gods Woort . Doen Act . 26 . e . 27 .
seyden de Heeren vanden Gierechte : Wy verwijsen v /l van lijf !'ol. 24 r°.
ter doot, gestraft to worden met den Sweerde, het lijf op een rat,
het hooft op eenen staec : Wy en verwijsen v niet, maer het Hof
verwijst v . Jan Claesz wt de Vierschare ;aende, heeft geseit : Ghy
Borgers draecht getuychenis, dat wy niet en steruen, dan om dat
rechte tiVoort Gods . Dit is geschiet in de Viersehare . Jan Claesz
nv opt Schauot comende, heeft gesproken tot het wick, met verin eene voltalliga zitting >• niet in eene waarin van de zeven schePenen drie afwezi g
ziJj n . BiJ' eene halszaak mocht dit g eeischt worden . Volgens het lied zie hierna
bl . 88 biJ' de aanteekeninh, weigerden deze drie het vonnis to »aenveerden" en
))weecken zJi' of beziJ'den" . Ook het Justitieboek, dat biJ' ieder vonnis de namen
deer aanwezi~' a schePenen opgeeft, noemt er biJ' deze zitting slechts vier .
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i. Pet . 4 . b.15. stande ') woorden aldus : Hoort ghy Borgers van Amsterdam
-I- Weet dat ick niet en lijde, als een Dief ofte Moordenaar, oft dat
wy gestaen hebben na ander Lieden goet, ofte na yemants bloet,
ooc niet verstaende, dat is my seluen rechtueerdigen ofte verheffen
Luc.15 . b . I i . soude, maer is come met den * verloren Sone 2), ende stae alleen
op dat puere Woort Gods . De Buel stiet hem op zijn Borst . Ende
Jan Claesz hem om weyndende, heeft gheroepen met luyder stemPsal .37. C . 28 .
men 1' 0 Heere, my nu noch finder
Act . 7 . f. 59 .
eewicheyt niet en verlaet .
Heere Dauids Bone -Iontfangt mijn
Siele .
Q

flier mede beuestichde de lieue Broeder
Jan Claesz het woort Godta met
zijn roode Bloet.

Q

Een Liedekell van Jail

Claesz ende Besteuaer, Na de wise
vanden 8 . Psalm . Ofte, het waxen
twee gespeelkens goet 3).

.* Mat . 24 .a .9 .
Apoc . 6 . a . 9 .
Fol . 24 v° .

Gala . 5 . a. 6 .

l. Pet . 4, b . 8 .

HEt waxen twee gebroeders goet
Seer lieffelijck van zeden
* Um Gods woort storten si haer bloet
Tot Amsterdam ter steden .
$estevaer Overt die eene genaemt
Out seuentachtich Jaren
Dander Jan Claesz wel befaemt
Christi getrou dienaren .
Ter vierschaeren zijnde geleyt
Malcanderen sy custen
t De vyerige liefde Overt verbreyt
1 Verstaanbare ; van verstand in den zm van vei staan baarheid .
2 Als een hoetvaardi berouwvol zoildaar .
3 Van dit lied is e ene tiei tahng oPgenomenm den Aus hunfit pan 1583 het
l Ode lied • misschien reeds in lien van 1571 maar
daarvan is geen exem plaar me er
over. ZiJ' begint : ))Es ware n auch zween Bruder gut, J ohan C1asL emer hiesse
Wirdt ~- esungen wie plan v om l~onihasca
"
singt, Oiler, Es ~r~ ienger awe Gespilel
gut, Oder Es ~ ieng~, emn 1' rawlein
"
mit dem Eru
T
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Comende wt thert met lusten .
Jan Claesz sprat met woorden soet
En met lacchenden monde
Mijn lief broer hoe zijt ghy gemoet
Als nn tot deser stonde .
Bestevaer met vrolijek aenschijn
En lieffelijcken wesen
Sprat al wel lieue broeder mijn
Vruecht quam wt thert geresen .
Och wat een bljj maeltjt ons sal
Bereyt zijn voor twelf vren
-I- Vreest nv sweert oft vyer niemendal
Daer was vruecht en geen trueren .
Die soete woorden, lief gelaet
Mochten sy niet gedoogen
Men scheyde haer, tbleec aen de daet
* Dattet zeer dee Karen oogen .
Ghy zijt verdoopt sprat den Schout doof
Jan sprae, na Schrifts bedieden
r Ben ick gedoopt op mijn geloof
Alst behoort Christen lieden .
Sy wilden haer opleggen mee
Van seckten en quaey saecken
Van valseh Anabaptisten zee')
Die onder tvolc twist maecken .
Wy zijn van suleken voleke geen
-'r Wy anders niet begeeren
Dan dat rechte woort Gods alleen
Sprat Jan vry voor de Heeren .
Seuen Schepen heeft by begeert
Als hem aenstont het lijden //
Vyer hebben tVonnis aengeueert
Drie weecken of bezijden z) .
Jan riep (als dese hielden spraeck)
0 bermhertige Vader
Ghy weet, * wy begeeren geen wraeck
Sijn handt wranck by to gader .
0 barmhertige Va.der mijn
Geeft ghy ha,er uwen geeste
f Laet dit quaet niet gerekent zijn
1 D . i. zeden, samengetrokken in zeen, dat weer om bet riJ'm is verkort tot
2} Zie boven op bl . 85 de tweede aanteekening .

Jan Claesz.
.10.d .28 .
lat

Sale . 2 . c . 14 .

Mat . 28 . c.19 .
Mat . 16 . b.16.

1 Yet . 2 .

.

Fot. 25 r°.

Ro . 12 . c . 19 .
Heb .l0 .d .3U .

Luc. 23L c. :33 .
Act . 7 . f. 60 .
zee .

JO

Mat . 5 . a . 10 .

i. Pet . 4. c .15 .

Luc . 15 . c.21 .

Luc, 23 . c. 45 .
Act . 7 . g. 59 .
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Haer alien minst en meeste .
Dus Overt by verwesen ter doat
Te straffen metten aweerde
Tlijf op een Rat, op een staeck thoot
Den vromen man elck deerde .
Bestevaer staende ooc onueruaert
Toonde zijn vruecht voor alien
A1 moest hij zijnen grijsen baert
Door den sweert laten vallen .
Ter doot gaende sprat Jan seer fris
-F Wy steruen om Gods woorden
Ghy Borgera hier draecht tuygenis
* Niet als Dief oft die moorden .
Wy en hebben ooc niet gestaen
Na ander lieden goede
Noch heeft by gesproocken voortaen
Oft ooc na yemants bloede .
Oock niet verstaende (riep by schoon)
Dat ick rechtueerdich my houwe
Mer coem metten f verloren soon
Op Godt alleen betrouwe .
Met luyder stemmen riep by zeer
Nv noch in eewicheden
1VIy niet verlaet, -I- neemt mijn siel Heer
0 Dauida Soon in vreden .
Ter doot zijn sy beyde geleyt
Den ouden metten iongen
De waerheyt hebben ay verbreyt
~Taect op, loeft God met tongen . //
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flit is de

I+ul. 25 v° .

Belijdillghe van eon tee-

der Meysken, geheeten Elisabeth, die
een Bagijnken hadde geweest, de
welcke tot Leeuwerden geuangen ende ghedoot
is . Int Jaer .
1549 1).
(;)
DEn vyfthienden Januarij, in het Jaer M .CCCCCXLIX . Te reeckenen het beghinael des Jaera van lieu Jaers dach af, doen Overt
Elisabeth gheuangen . Ende doen de ghene die haer vanghen souden
int hugs quamen (te weten, daer sy woonde) so vonden sy daer
een latjjna Testament . Ende doen sy Elisabeth hadden, seyden sy
Wy hebben, wy hebben de rechte man, wy hebben nv de Leerarisse, ende seyden : Waer is v Man, die Leeraer Menno Simons, &c .
Ende sy brachtense . op dat Raethuys . Ende des anderen daechs
namen haer twee Witkouels z) tusschen haer beyden, ende brachtense op dat Blockhuys . Doen worde sy voor den Raedt ghestelt,
ende sy vraechden haer by haren Eedt, oft sy oock eenen man
hadde . Elisabeth antwoordde : Ons en behoort niet to * aweeren, Mat . 5 . d . 37 .
maer onse woorden sullen zjn : Jae, iae, ende Neen, neen, Iek en Jaco . 5. c . 12 .
hebbe gheenen Man . De Heeren : Wy segghen, dat ghi een Leera1 Behalve het een hier over Elisabeth voorkomt dat door Van Bra ht lI bl .
81 82 is overgenomen heeft deze op bl . 156-158 over haar nog een ander uitvoerig bericht. HiJ' had dit nit familieoverleveringen, waarvan hiJ ' de herkomst meedeelt . Dat Elisabeth of zooals zi
J in het Sententieboek van het Hof van Friesland
heet + Liisbeth
Dirksd . »van grooten huYse" was en in het Klooster TiengJ
e bi Leer
~
in Oostfriesland + dat zooals meer kloosters eene kostschool voor meisJ'es nit den
g eweest to zin,
onderwezen was in allerlei kunsten en in
deftigen stand schint
J
J
't Latin
J ; dit een en ander, door dat bericht meegedeeld, strookt met 'tgeen het
Offer des Heeren omtrent haar behelst . Haar vonnis en flood vielen niet zooals
flit laatste en eveneens Van Bra~' ht en de Biblio9raphie > II, P . 686 ze ~'~'en, o P
27 Maart maer op 27 Mei 9549 . 't BliJ'kt nit het Sententieboek . Aan haar wordt
een lied toe ~'eschreven, dat Blau Pof ten Cate vermeldt + Geschiedenis der Doops. 686 . Ik
ezinden in Holland II, bl . 211 en 209 ; zie ook de Biblio ra hie II
heb het tot dusver nergens kunnen ontdekken .
2 WitkapP~
en • praemonstratenser monniken .
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rinse zijt, die veel Lieden verleydt, ende ivy hebbent wel van v
Fol . ;L6 r°, hooren segghen, Wy willen weten, wie // dat v vrienden zijn .

Elisabet : * Mijn Godt heeft my gheboden, dat ick lief hebben sal
mijnen Heere ende mijnen Godt, daer toe mijn t Ouders eeren,
+ 1 .Cor.i .c .16 . daerom en wil ick v niet segghen, wie mijn Ouders zijn, -I- want
dat ick om Christus Name lijde, dat is mijn Vrienden oneere . De
Heeren : her mede willen wy v nv betijen laten, maer wy willen
weten, wat Lieden dat ghy gheleert hebt. Elisabeth : Och neen,
L Pe . 3 . b.15 . mijn Heeren, laet my doch met vreden van desen, ende * vraecht
my nae mijn Ghelooue, dat wil ick v soo gheerne segghen . De
Heeren : Wij sullent v wel soo banghe maecken, dat ghijt ons wel
segghen cult. Elisabeth : Ick verhope door de ghenade van Godt,
Psa . 39 . a . 2 . dat by t mijn tonghe bewaren sal, dat ick gheen Verradersse en
worde, ende mijnen Broeder niet en leuere in den Boot . De Heeren : Wat Lieden waren daer by, doen ghy gedoopt worde ? ElisaJoan . 18 . e.21. beth : Christus sprack : -I- Vraechtet den ghenen die daer by waren,
oft diet ghehoort hebben. De Heeren : Nv mereken wy, dat ghy
een Leerarisse zijt, want ghy v Christo ghelijek waken wilt . Elisabeth : Neen mijn Heerea, dat waer verre van my, want ick my
L Cor. 4 .b .13, niet hooger en achte, dan dat * wtvaechsel, dat daer wt gheuaecht
wort wt dat Huys den Heeren . De Heeren : Wat ist dan dat ghi
hout vant Hugs Godts? flout ghy ones Kercke mist voor het Huys
Godts? Elisabeth : Neen is mijn Heeren, went daer staet gheachre1. Cor. 3 . b. 9 . uen : t Ghy zijt den Tempel van den leuendigen Gi-odt, ghelijck
l. Cor. 6.b .16 . ale Godt spreect : -I- Ick wil in haer woonen ends wandelen . De
+ Lev . 6 . b . 9 . Heeren : Wat hout ghy van ones Miss P Elisabeth : 1Vlijn Heeren,
van uwe IMlisse en houde is niet, maer al wat met Godts Woort
Fol. 26 v° . ouer/f een coemt deer houde is veel van . De Heeren : Wat hout
ghy van dat hoochweerdighe heylighe Sacrament ? Elisabeth : Ick
en hebbe mijn leuen niet ghelesen in de heylighe Schrift van een
Mat . 26 . b. 25 . heylich Sacrament, maer wel van het * Auontmael den Heeren
1.Cor.l l .c .Z2 . (Sy verhaelde ooc de Schrift die deer op lisp .) De Heeren : Swjcht,
want de Duyuel spreeckt wt uwen mondt . Elisabeth : Jae mijn
Mat . 10 . c.24 . Heeren, dit is een cleyne sake 1) ; want de t knecht en is niet
beter din zijn Heere . De Heeren : (shy spreect met eenen hoochAct. 26 . e . 25 . moedighen gheest . Elisabeth : Neen mijn Heeren, -{- iek spreecke
met eenen vrijen most. De Heeren : Wat sprack de Heere, doen
by zijnen Diseipulen dat Auontmael ghaf ? Elisabeth : Wat ghaf
by haer, vleesch oft broot ? De Heeren : fly ghaf haer broot .
Elisabeth : Bleef de Heei •e din deer niet sitten ? Wie woude den
Mat . 22 . d . 36 .
Exo . 20 . b .12 .

1NameliJ'k dat ik miJ' door a een ,kind den duivels most hooren schelden
immers dit heeft miJjn Heer ook ondergaan .
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des Heeren vleesch eten ? De Heeren : Wat hout ghy vanden kinderdoop, dat ghy v weder hebt laten doopen ? Elisabeth : Neen
mijn Heeren, ick en hebbe my niet weder laten doopen, ick heb
my eenmael laten doopen op mijn ghelooue, want daer gheschreuen
staet, * dat den gheloouighen den doop toecoemt . De Heeren : Sijn Mat . 16 . b .15 .
onse kinderen dan verdoemt, om dat sy ghedoopt worden ? Elisabeth : Neen mijn Heeren, dat sy verre van my, dat is de kinderen
t ordeelen soude . De Heeren : Soect ghy v salicheyt niet inden Mat . 7 . a . l .
doop P Elisabeth : Neen min Heeren, al dat water van de zee en
mocht my niet salich maecken, 1- maer de salicheyt staet in Christo . Act . 4 . a.12 .
Ende hi heeft my gheboden, * Giodt mijnen Heere lief to hebben Luc .10, b .25 .
boven -alle dinek, ende mijnen Naesten als my seluen . De Heeren
Hebben de Priesters oock macht de sonden to vergheuen ? /; Elisa- Fol . 27 r°.
Beth . Neen mijn ileeren, hoe soude ick dat gheloouen, ick seg
dat Christus de eenighe t Priester is, door weleken de souden Hebr . 7 . c. 24 .
vergheuen worden . De Heeren : Ghy segt, dat ghijt al ghelooft, 1 . Joan. 2, a .3 .
dat met de heylighe Schrift ouer een coemt, houdy dan van Jacobus
woorden niet? Elisabeth . Jae ick mijn Heeren, hoe soude ick daer
niet van houden ? De Heeren . Heeft by niet ghesproken : Ghaet
totten Outsten vande Ghemeynte, dat by v * salue, ende voor v Jac . 4, b . 14 .
bidde? Elisabeth . Jae, maer mijn Heeren, wout ghy dan segghen,
dat ghy van sulcken Ghemeynte zijt? De ileeren : De Heylighe
Gheest heeft v al salich ghemaeckt, ghy en behoeft Biechte noch
Sacrament . Elisabeth . Neen mijn Heeren, ick bekenne wel dat ick
ouer getreden hebbe de Ordinantie vanden Paus, de weleke de
Keyser met Placcaten beuesticht heeft, maer bewijst my in eenighe
Articulen, daer in dat ick ouerghetreden hebbe teghen mijn Ileer
ende mijn Godt, soo wil ick o wee, o wach roepen ouer my arme
ellendighe Mensche . Dit voor beschreuen, is de eerste belijdinghe .
Daer nae stelden sy haer weder voor den Raet, ende leydense
inden Pijnichthoren, ende de Hencker Hans daer by. Doen seyden
de Iieeren : Wij hebben v dus langhe met goetheyt aenghegaen,
ende ist dat ghy niet belijden en wilt, soo willen wy v met herdicheyt aengaen . De Procureur Generael sprack : Meester Hans,
tact haer aen. DI . Hans antwoort . Och neon mijn Heeren, sy sal
dock wel met wille 1) beljjden . Ende doen sy niet met wille belijden en woude, doen setten sy haer duymgsers op beyde haer
duymen, ende op beyde haer // voorste vingheren, dattet bloedt P'o7, 27 r ° ,
tot haren nagelen wt spranck . Elisabeth sprack : Och ick en macht
niet langlier lijden . De Ileeren seyden : Belijdt, soo willen wy v
pijne verlichten . Maer sy riep tot den Deere Laren (hod : i Helpt Judit . 9 . a . 3 .
1) Gewillig .
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1 . Tes.5 .b17 .
sa. 94 . .1k+ .
1 . Cu . 10 .b .13 .

Apo . l . b . lU.
Ful . 28 r~ .
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my o Heere, v sane dienstdeerne, want ghy een Noothelper zijt .
De Heeren riepen al : Belijdt, soo willen wy v pijne verlichten,
want wy hebben v geseyt van belijden, ende niet van roepen tot
God den Heere . Ende sy hielt " ghestadicli aen tot Godt harm
ileere, als bouen verhaelt . t Ende de Heere verlichte haer pijne,
alsoo dat sy seyde tot de Heeren : Vraecht my, ick ail v antwoorden, want ick en voele gents gheen pgn in min vleesch, als to
voren. De Heeren : Wilt ghy noch niet belijden ? Elisabeth : Neen
mijn Heeren . Doen setten sy haer twee Schroefijsers op elcke
scheen een . Ende sy seyde : Och mgn Heeren, en beschaemt my
niet, want my en heeft noch noyt Man aen miju Moot lic6aem
ghetast. De Proeureur Generael seyde : Neen Joffrou Lijsbet, wy
en sullen v niet oneerlijek aentasten. Doen beswijmde sy. Ende de
een seyde teghen den anderen : Misschien sy is doot. Ende doen
sy ontwaeckte, sprack sy : Ick leue, ende en ben niet doot . Doen
sloegen ay alle de Schroef ijsers los, ende gingen haer met smeeckende woorden aen . Elisabeth : Waerom gaet ghy my dus met
smeeckende woorden aen, met de kinderen plachmen aldus om to
gaen. Alsoo en creghen sy niet een woordt van haer, tot achterdeel ') van haer broeders inden Heere, oft eenich menache . De
Heeren : Alle de woorden, die ghy hier voormaels beleden hebt,
wilt ghy die oock wederroepen . Elisabeth : Neen is mijn Heeren,
maer ick wilse -I- beze//ghelen met mijnen doot . De Heeren
Wy en willen v nv niet meer tenteren, wilt ons
nv met goeden wille segghen, wie de ghene is,
die v ghedoopt heeft . Elisab . Och peen
mijn Heeren, is hebbe v ymmers
geseyt, dat ick dat niet
belijden en wil .
Q Hier na, is de Sentencie ouer Elisabeth ghegaen,
Int Jaer 1549 . Den 27 . loch van de Meert '2), ende
is veroordeelt ter doot, ghedrenct to worden
in eenen sack, ende heeft also haer lichaem Gode op geoffert .

INadeel . D . i . : ziJ' kreg en geen
enkel woord van haar to hooren, dat tot nadeel
a
van een van hare broeders strekken kon ~• geen woord, waarmee ziJ' een anderen
geloovige verraden, dims naam genoemd en dus hem in gevaar 1 ;'ebracbt zou
hebben .
'2) Lees : Mei. Zie hierboven bl. 90, aanteekenin 1 .
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Eeii Liedekeii van Elisa-

beth, Na de wijse vanden tweeden
Psalm, Ofte : Roosken root
seer wijt ontloken 1).

Twas een maechdeken van teder leden
Elisabeth dat was haren naem
De weleke was woonachtich ter steden
Van Leeuwerden een Stede bequaem .
In Januario Overt ey geuangen
Het was int v~jftienhonderste Jaer
Negenenveertich, sy had verlangen
Nfte Chriatum, * dien eij beleet aldaer .
Men brachtse opt Bloekhuys in corter wijle
Daer hebben sy haer ghedrongen an
By haer eedt to seggen, na sWets stifle
Ofte sy niet hadde eenen Man .
Sij heeft geantwoort, als sy dit hoorden
t Te sweeren oils geensins betaemt //
Ja ia, neen neen, sullen zijn ons woorden
Ick en ben met geenen man versaemt .
Men seyt als dat ghy verleyt veel lieden
En dat ghy ooc een leeraersse zijt
Dus wilmen dat ghy salt bedieden
Wie ghy geleert hebt in v tijt .
Och neen mijn Heeren last my met vreden
Van desen, en vraecht na mijn geloof
Gieern wil ick v daer van geuen reden
Heeft sy gesproocken voor bunt en doof.
Mer wat ist dat ghy bout van die inisse
Ends dat hoochweerdige sacrament
Van sulex en las ick noyt yet gewisse
Mer we! .! van sheeren Auontmael ient 2).
Sy sprae so veel sehrifts ter seluer atonde
Dat sy aldaer seyden int gerecht
De Duyuel die spreect wt uwen monde
Ja * niet meer dan zijn Heer is de knecht .
1 In vertaling als n°. 13 in den Ausbundt : uEin schone Histori von einer Jungfrauen Ira Thon : Wohl dem der in Gottes forchten steht : Oder Christe der du
bist der belle Tag, etc, Emn Magdlein von glidern Zart, Lieblich, Schon and von
guter art, u s . W ."
2 HeerliJ'k, liefeliJ'k .

Mat . lU . d . 32 .

Fol . 28 vo .

Pen Raet .

Elisabeth .

Den Raet .
Elisabeth .
+Mat26 .b25.

1.Cor.11.c .22.

Elisabeth .
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Den haet .
*Joan .l3.b .16.
Elisabeth .
+Mar 1G .b15 .
Den Raet .
Elisabeth .
+ Heb . 7. C . 24 .
i. Joan . 2. a .l .

Segt den kinderdoop mach die niet vromen')
Dat ghy v wederom doopen liet
Neen niet weer ben ick daer toe gecomen
t Alst eens op mijn geloof was geschiet.
Mogen die Priesters oock sondt vergeuen
Neen sy, hoe loud ick geloouen soo
-~ Christus deenige Priester verheuen
Die alleen reynicht ons van sonden snoo .
Daer na sonder lange to verbeyden
Brachten sy Lijsbet veer voor den Raet
En mite dien listen sy haer doen leyden
In den pijnkelder voor den Hencker quaet .
Wy hebben v noch alleen tot huyden
Niet dan met goedicheyt aengegaen
lifer wilt ghy ons vraghen niet beduyden
Met hardicheyt willen wy bestaen .
Sy listen haer twee duym ijsers setten
Als sy niet wilds lijdeu in lanek
So dat sy duym en vingeren pletten
Datter tbloet ter nagelen wt spranek .
Oeh ick en macht niet langer verdragen //
Belijdt, men sal verlichten v pijn
* Helpt my o Heere, sprat sy met clagen
Want ghy zijt eenen noothelper fijn .
Belijdt, belijdt, riepen sy ter zijden
So salmen v doen verlichten wel
Want wy seggen v van to belijden
En niet van to roepen tot (hod snel .
Maer sy hielt al aen tot God seer vuerich
t Die haer verlichte, en sy sprat coel
Wilt my nv vry voort vragen geduerich
Want ick als voren geen pijn en voel .
Nosh twee scroeueu setten si op haer schenen
Beschaemt my niet, heeft sy doen geseyt
Want van eenich mannen my noch genen
Sin hant aen mijn bloot lijf heeft geleyt .
Mits dien beswijmde sy onder de handen
Datmen seyde sy is Boot by geual
Mer sy ontwect zijnde in de banden
Sprac, is ben niet doot maer leef noch al .
En wilt ghi dat noch niet spreecken tegen

Den Raet.

Fol . 29 r° .

Elisabeth .

Pen Raet .

Elisabeth .

*Judit . 9 . a. 3 .

Esa . 43 . a . 2 .
1 . Co . 10 .b .13 .

Den Raet .
1

Baten .
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Het welc ghy voor ons bekent hebt hier
Neen ick, sprac sy tot haer onuerslegen
1- Mer wilt met mijn doot besegelen fier .
In Martio 1 ) in den Jare voorsproocken
G}af ouer haer een oordeel den Raet
Met drencken hebben sy haer ghewroken
Aen dat lief Schaepken, die Woluen quaet.
Och laet ons aenmereken wetter herten
Elisabeths mannelijek gemoet
tiVanneer sy ter noot leet pijn en smerten
* Ileeft aengeroepen den Tileere goet .

Elisabeth .

+Apo .2 . b .10.

Psal . 3. a . 5,
120. a . 1 .

FINIB .

1 Moet zJi'n ; in Mei . Zie bl. 90, aanteekening 1 .
II .

7

98

Fol. 29

0° .

[n o . 1 .)

HET OFFER DES HEEAER.

Q

Ditisde

Belijdinghe vaii Halls

van Ouerdamme, de welcke by wt
der gheuanckenisse gheschreuen heeft,
ende daer na tot Gent met zijnen
doot betuycht heeft, Int
Jaer 1550 ') .
HAna van Ouerdamme met zjnen mede gheuanghenen om dat
Apo . l . b . 9 . * getuygenisse Jesu Christi, wenschet alien Broederen ende Susteren
inden Iieere : Ghenade, vrede, ende een vierigbe liefde, van Godt
Apoc . 1 . a. 6 . den Vader, ende den Heere Jesu Christo t den welcken sy prijs,
eere, ende Maieste3 t, van eewieheyt tot eewicheyt, Amen .
Ende ghy mijns hertzen alderliefste, en zit mijnent haluen niet
Ephe . 3 . b .13. becommert, maer loeft den Heere daer voor, dat by my so goeden
Vader is, dat iek om dat getuychenisse Christi mach lijden banden
ende gheuanckenisse, ende ooek hope ick in een vyer daer om to
gaen . De Heere gheue my cracht door zijnen heyligen Gheest,
2 . Cor . 7 .b .17 . Amen. Ende wandelt ghy in de vreese des Heeren, t ghelijek als
EpL . 4 . a. 1, ghy beroepen zijt. Ende al ist dat wy malcanderen hier inden
1 Hans van Overdam is 'tgeen het Offer des Heeren niet vermeldt maar het
gentsche Sententieboek oPgeeft, op den brandstaPel gestorven . Volgens zJ
i'n eersten
brief (of : behdinghe
had hiJ' zelf op zulk een dood gehoopt . Ik heb in de InJ
leiding, hi . 32 en 33, getracht dat verlan~' en to verklaren en uiteengezet, waarom
men daarbiJ' niet maar aan dweePzucht moet denken . Antlers dan door bloedige
offers -- dit leerde de martelaars wel wat ziJ' voortdurend zaaen
gebeuren n
vermocht het riJ'k van God niet to zegapralen over het riJ'k der on ~'
erechtigheid
welnu dan kon ook biJ' hen de afstand niet groot wezen, die de bereidvaardigheid
om, als het moest, den dood to lJ
ijden scheidde van het verlangen om zoo to doen ,
het verlangen om Jezus in ziJ'n liJjden na to treden .
Onder de martelaars > in het Offer des Heeren vermeld is Hans in ziJ'n toon
de heetigste en nevens Peter BruYnen c. s. de edniga, die aggressief of ten minste
uitdagend oPtreedt . Dit laatste in het aanPlakbilJ'et waarin hiJ ' zich tegen de overheid en hare vervolging wendt en dat als de laatste onder ziJ'ne brieven is oPgenomen .
Van hem is, zie in den tekst hierboven fol . 31 r°> bet lied ))Van vier vrome
Christenen dewelcke opgheoffert ziJ'n to Lier, anno 1550'' . Het staat op fol . 32 vo vgg .
van bet Liedboek achter het Offer des Heeren .
De uit1;'aaf n°. 1, 1562 heeft in ziJ'ne brieven overal »escreven,
scandeliJ'ksten" ,
~'
evenals »wunschen, wunschet" en »vuYr, vu ~yrig•e " .
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vleesche niet meer en eien, dat wy hier namaels malcanderen beschouwen mogen, int Rijeke ona Vadere, daer is torts verhope to
wesen, de vrede des Heeren sp met v, Amen.
Mijns herten wenschen ende begheeren van gantschen gronde Rom .10. a . l .
mijnder sielen is 0 lieue Broederen ende Susteren inden Heel/re, Fol . 30 r° .
dat ghy altijt meer ende meer neersticheyt doet, * om uwe beroe- 1 . Cor. 7 .b .17.
pinge waer to nemen, daer toe dat ghy beroepen zijt, van (hod Eph . 4 . a . l .
den Vader, door Christum, totter Maiesteyt ende heerlijckheyt des
Rijeg zijns beminden Soons, die zijn -i' Uhemeynte verworuen heeft, Act . 20 . d . 23 .
door zijn eygen Bloet, ende hem seluen ouergegeuen heeft voor
haer, op dat hyse heerlijek maecte, ende heeftse ~ ghereynicht door Eph . 5 . c. 26.
het waterbat int woort, op dat by hem daer stelde een heerlijeke Titu . 3, a . 5 .
G}emeynte, die niet en heb eenige vlecke oft rimpel, oft sulcx
yet, mer dat ai heylich ende onstraflijc Si .
Daerom 0 lieue Vrienden, mercket hier op, wat grooter liefde
dat ons de Vader bewesen heeft, dat by zijnen eenighen * Sone Rom . 8 . d . 32 .
niet gespaert en heeft, Ende hoe dat Christus hemseluen so gewillich ouergegeuen, ende den alder versmadelijckste ende schandelijckste t doot des Cruyces voor ons geleden, ende zijn dierbaer Phili . 2 . a . 8 .
bloet voor ons vergoten heeft, -F om ons to wasschen ende to rey- Apoc . l . a . G .
nighen van onsen sonden . Och lieue Broederen ende Susteren,
laetter ons op mereken, neerstich bidden ende waken, op dat * ons Trtn . 2 . b . 11 .
de salichmakende genade Gods, ende de onwtsprekelijcke liefde des 3 . a.4 .
Vaders ende Christi, niet t versuymelijck ofte vergetelijek en wor- +Heb .i2 .c.15.
den in ons, door eenige -4- tijtelijcke sorghe der becommeringhe Mat. 13 . c .22 .
deser Werelt lusten ende begheerten, die de siele dooden, ende Luc . 21 . d . 31 .
dat wy dan als * vlecken ende rimpelen wt de heerlijeke (the- *Eph . 5. c.27.
meynte Christi ghewasschen ende gheueecht worden, Jae als een
t onvruchtbaer Raneke afghesneden, ende ten viere gheschict wor- Joan . 15 . a . 2 .
den. Want mijn alderliefsten, het en is niet ghenoech dat wy dat
* Doopsel op onsen ghelooue ontfangen hebben, ende door // dat Mat. 16 . b .15 .
ghelooue in Christo t ingegriffijt zjjn, ist -4- dat wy dat beginael Fol. 30 v~.
. 11 . b .17 .
zJi ns wesens niet vast tot' den eynde toe en behouden. Daerom Ro
+ Heb . 3. b .14 .
isser yemant, die gheuoelt, dat by eon * vleck oft rimpel ghewor- Eph . 5. c . 27 .
den is, die sie toe, dat by hem haeste (eer dat hem den Daeh
ouerualle, als eenen -I- valstric den vogelen) ende doe -I- boete met Luc . 21 . d. 32 .
warachtighen leetwesen ende berouwe, ende * rechten weder op de ~ mat. 3. a . 2 .
neder ghelaten handen, ende slappe knien, ende loopt met vollen *geb .i2.b.i22
loope, den Camp die hem voor gheleyt wort, op dat het lamme
niet wt den weghe ghestooten, maer veel meer ghesont ende sterek
worde, op dat wy den tijt onser t Pelgrimagien in de vreese Gods 1 . Pe. l . b .17 .
moghen voleynden, ende one -F onbeuleckt houden van dese erghe + Jac . i . c. 27 .
boose Werelt, die doch vol bedrochs, * stricken ende Netten is, Sap. 14. b. l i.
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Apo .12 . b .14. de weleke de Duyuel stelt, om de Sielen der Menschen to i ' verleyden, ende to vanghen door menigherley lusten ende listen . Och
Joan . 8 . d . 44 . Heere, bewaert dijn Pelgrims, (voor desen -I- Moorder) ') die in djjnre
hope wandelen, ende verwachten alleen onse hulpe ende troost van
v, 0 Hemelsche Vader, door Christum Jesum onsen Heere, dat
Phili . l . a . 6 . ghy dock * het goede werck, dat ghy in ons begonnen hebt, in
ons oock cult volbrenghen tot Prijs ende Lof dijns heylighen
Naems. 0 du Almachtige ende eewige Godt, hoe gheheel onbegrijpelijck is din ghenade ende Vaderlijcke bermherticheyt, ouer
den genera die v vreesen ende lief hebben, 0 Vader, wie en soude
alsuleken (hod niet vreesen, die de zijne weet to verlossen, al fist
Eea. 54 . a. .7 . dat sy schjjnen her eenen t cleynen tit verlaten to zgn, van alle
menschen veracht, verworpen ende veruloeckt op deser Aerden,
Fol . 31 r° . nochtans en verlaet by de zijne niet, // door den troost zijns heslighen Gheests in onse herten, die ons vrymoedich ende vrolijek
maeckt, dat wy om zijns Naema wille moghen versmaetheyt lijden,
ende wy hopen door de goetheyt Gods, dat onse Pelgrimagie nv
haest totten eynde sal wesen, ende van deser ellendiger werelt,
2. Cor. 5. a. l, ende dal der tranen verlost sullen worden, ende dit * aertsche hugs
onser wooninghe ghebroken sal worden, op dat wy to hugs by onsen
Jaco. i . b . 12 . Hemelschen Vader souden comers, ende de t Croone des eewighen
leuens ontfanghen, die ons nv voor gheleyt is, ende
verhopen dat sy ons van gheen Creatuere genomen
en sal worden . Daer toe stercke ons de
almachtige ende eewige God de
bermhertige Vader, door Jesum
Christum onsen HEERE .
Amen .
WEtet lieue Vrienden, hoe dat het met my toegegaen is voor
mijnder geuanckenisse, ende daer na in minder geuanckenisee, hoe
dat sy met ons omghegaen hebben .
HEt is gheschiet ter tijt doen de vier Vrienden opgheoffert waren
(daer is dat Liet 2) of gemaect hebbe) ende hadse sien verbranden,
doen hoorde is seggen hoe dat si de ander vrienden, die finder geuanckenis noch bleuen waren, met grooter listicheyt ende bedroch
Jer. 14 . b .13 . aengeuochten hadden, door den raet der -Ivalscher Propheten, die
Thre. 2 . b.14 . des Duyuels listicheyt altijt inden sin hebben, alsoo zijt henlieden
oock beroemt hadden, dat zijt doen souden . Onse vrienden die daer
ghebleuen warm, dat warm twee ionghe Knechten ende een ionck
1 Dit invoe ~'sei reeds in nO . 1, 1562 .
2 Zie de aanteekening op bl . 98 hierboven .
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Meyaken, * ende wy baden den Heere dagheljjcx daer seer veer- Act. 12 . a . 5 .
stich voor, vree//sende, oft sy erghens in mochten verrucket') wer- Hebr .13 . a . 3 .
den, ende wy verwachten daghelijcks dat sy oock ghedoot souden X01 .31 v~ .
worden, ende ick werdt soo ghedreuen in mijn ghemoet (om haerder ionekheyt wille) to gaen staen voor aen het Schauot, daer sy
ghedoot souden worden, oft sy in eenighen dingen bedroeft gheweest mochten hebben, dat ickse hadde moghen vertroosten, ende
de Monicken to bestraffen, die onse Vrienden veel noots doen met
quellen, als sy ter doot gheleydt worden, maar (eylacen) de acme
Wichters en zijn so verre niet gecomen, maer hebben henlieden
onvooreichtelijeken in disputatien met den valschen Propheten laten
brengen, hoe wel nochtans henlieden daer of genoech ghewaerschouwet is gheweest, dat sy hen daer van wachten souden, so lief
als sy hare sielen hadden, want een yegelijc en heeft de gaue niet
to disputeren, maer dat t gelooue vrymoedich to bekennen, suleks 1 . Pet . 3.b .15.
alsmen vanden Heere ontfangen heeft, dat voecht den Christenen
wel : Maer doers de arme Schapen haer in disputacien hadden ghegheuen, zijnse -F in hare consciencien verwerret gheworden, ende Sap . 17 . b . ll .
zijn also der waerheyt afgheuallen, daer de valsche Propheten
eenen grooten roem van droeghen, ende dat sy haer sielen gewonnen, ende wederom tot de heylige Kercke gebracht hadden . Ende
doers ick dit ghehoort hebbe, is min siel ende gheest seer bedroeft
geworden, om dat * verlies der armer Schapen, ende om dat haer Luc. 15 . d . 32 .
de valsche Propheten, ende ooc de Raetsheeren, soo seer beroemt
hebben int vallen ende verderuen der armer Lammerkens, ende
suygelingen, die sy met besweeren daer toe gedreuen hebben, so
ghy her na wel hooren salt .
Aldus bedroeft zijnde, hebbe is suchtende // gheclaecht tot Godt, Fol . 32 r° .
over dat gewelt ende cracht des Duyuels die by bedrijft door zijn
* kinderen des ongeloofs, so is my met desen inden sin gecomen, Ephe . 2 . a . 2.
dat is wilde sommige Briefkens schrijuen, om aen sommige plaetsen to placken, bestrafFende haer ydele vruecht ouer dat verlies
der armer Schaepkens, die sy haer t sielen vermoort hadden . Doers Joan . lU . a . 1 .
hebbe ick beghinnen to schrijuen, ende int schrijuen is mijn gemoet so vierich geworden, daer ick meynde een cleyn Briefken to
achrijuen van een hantbreet, inset eenen Brief van een geheel blat
geworden, ende de Heere heeft mijn verstant geopent, dat ick den
heeren wonderlijck haer straffinge met den geheelen Roomschen
Rijcke, ende zijn eyndinghen door aenwijsinghe der Schrift bewesen hebbe 2), ende inden Brief schreef ick, dat ick wenschede
4 MedegesleePt .
'2 ) D . i . : ik wend wonderbaar in staat hesteld orn hun hunne straf to geliJ'k
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ende begeerde, ende het geschien mochte met vrijheyt to disputeren
jut openbaer, inde teghenwoordicheyt van een groot vier, met alle
haer Geleerden, ende wie dat verwonnen worde, int vier soude
gheworpen worden, ende dat sy de acme Lammerkens met vrede
lieten, ende dat sp dat Sweert der Ouerheyt lieten blijuen, ende
.
b
.17
Eph . 6
. streden met 4- Gods woort. Doen desen brief gheordineert was,
hebbe ick hem den broederen laten sien, dien by wel behaechde,
ende hebber ses ander Brieuen na laten schrijuen, van eenen Broeder die beter conde schrijuen dan ick, ende in middeler tijt zijn
de arme verdoruen Schaepkens wt der gheuanckenisse gelaten, ende
hebbent al wederroepen, ende den eenen ionghen knecht is gheatoruen den selven dach 1), dat by wtghegaen was, eene mijle buyten der Stadt, ende is een exempel oft spiegel gheworden, den
Luc . 6 . C . 24 . ghenen, * die haer leuen soecken to bej/houden . Doen dit gheFol. 32 v° .
schiedde, ben ick met Hansken Keescooper van Antwerpen ghecomen, ende hadden onse dingen al bestelt, dat wy de brieuen
beschicken souden, ende hebben des saterdaechs tsauonts, de Brieuen den Heeren vander Stadt gesonden, ende twee open brieuen
midden finder Stadt geplacket, datse een yegeljjek lesen soude, daer
wy den Heere grooteljjek van louen ende dancken, dat wy dat
besehicten, eer wy geuanghen worden, want wy waren alle verMat . 26 . a.13 . raden van eenen t Judas die onder ons was, ende die scheen een
de alder vroomste Broeder to wesen, van alle die dear waren, alsoo
gheueynst conde by hem houden, ende heefter langhe op wt geweest (also wy nv mercken) om een hoop vrienden to verraden .
Ende dese verra,der wasser by, daer de Brieuen gheplackt werden,
Heb.10. C . 25 . ende wy hadden bestelt des sondaechs morgens -F by den anderen
to comen, om van des Heeren woort to apreken, want ick wilde
mijn afscheyt met den Broederen waken z), om wech to reysen des
anderen daechs, maer de Heere sy gheloeft, diet anders voorsien
hadde . Doen is Haneken des morghens vroech met my na het
Bosch gegaen, daer wy vergaderen souden 3), ende en hebben onse
met den val vaii geheel het Roomsche riJ'k aan to kondigen . Met dit Roomsche
riJ'k wordt niet eigenlJ
i'k de Keizer, ook niet de PausehJke kerk op zich zelve
~
bedoeld, maar deze laatste, zooals zij' door tusschenkomst van Keizer en overhead
hare macht doet gelden .
1 Zulke berichten over togenstanders, aan wie Gods g erechtighold
d het met
wonderbare en this ongedachte strafoefening ei,
i
meestal met een Plotsehngen flood,
vergeldt dat ziJ' de geloovigen vervolgd en verdrukt h ebben of dat zJ~ afva,lhg ziJn
geworden, ziJjn in de 16de eeuw zeer gewoon
Men leest ze m geschriften van
b
Lutheranen zoo goed als van Katholieke n, DooPsgezlnden, Hervormden . Vooral
over hen die geloovigen hebben verraden komen zij' v or . Zie Doops9 ezznde B ~ dra9en 1899, bl . 139 vgg.
2 Afscheid van d e broeders nemen .
3 Van zulke dooPgeezinde ha epreeken
word t slechts ho ogst zelden melding
~,
gemaakt . ;, eens van vergaderin ~' en in een vaartui~ Van 13ra ht bl . 380 .
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Vrienden niet gheuonden, op de plaetse daer wy meynden, wij sochten wel een half vre') lane, wy dachten datse niet comen 2) en
souden wesen, om dattet des auonts so seer gheregent hadde, wy
souden schier wederomme ghegaen hebben, doen aeyde is : Laet ons
gaen, her voor sullen sy moghelijek wesen, ende hebbe a1 saechteljek ghesongen, oft sy daer waren, dat zijt hooren mochten, doers
hoorde ickt ruysechen int Bosch, ende seyde tot Hansken : Onse
Vrienden zijn her. Doers // stonden wij stille, ende saghen, wie daer Fol . 33 r° .
voort soude comers, doers quamen daer drie voort met wapenen ende
stocken . Doers seyde ick : Wel ghesellen, hebt ghy eenen Hase ghesocht,
ende niet gheuanghen? Doers worden sy geheel dootverwich in haer
aeneichten, ende traders tot ons aen, ende grepen my by den arme,
eegghende : Gheeft v gheuanghen . Daer vinghen sy ons, ende seyden
Wy hebbender noch eenen grooten hoop gheuangen, doeneagen wy
daer once Broederen, eenen gheheelen Waghen vol ghebonden sitten, ende drie Richteren met alle haer knechten dieae bewaerden,
eenen grooten hoop . Doers wy daer by quamen, groetten wy onse
Broederen met den vrede des Heeren, ende hebbense * getroost 1. Tea.4 .b .18.
met dea Heeren woort, vrijmoedich om zijne naems wille nv to
atrijden. Daer nae straften wy de Rechters, dat sy soo ghierich
warm om onnosel t bloet to verghieten . Doers hebben sy, Hansken Eea. 59 . a . 7 .
ende my to samen ghesloten met -I- jjseren Banden, ende onse Acto .12 . a . 6 .
Duymen oock . Doers meynden wy, dat si ons na der Stadt gheuoert
eouden hebben, maer om dattet op een ander Heerlijcheyt was,
daer wy gheuanghen warm, so moesten wy een half mile voorder
gaen . Doers achten wijt voor een groot gheluck, dat wy noch soo
langhe by den anderen warm, dat wy ouer wech gaende, malcanderen met des Heeren woort troosten mochten, eer sy one vanden
anderen scheyden . Doers worden wy op een Casteel gheleyt, een
Mijle van der Stadt, daer worden wy in een Camer alle ghelijck
by malcanderen bewaert, daer warm wi drie dagen, want dat was
dat recht vander Heerlijcheyt, daer wy gheuanghen warm, daer
hebben wy den * Heere onsen // Godt ghedanckt ende gheloeft, Act . 16 . d.25 .
dat hijt soowel wiste to schicken, dat wy so langhe tijt hadden, om Fol. 33 v° .
vrijmoedich malcanderen to vermanen, daer quam oock veel volex
wt der Stadt, die one quamen besien ende hooren, maer jut laetste
en mocht daer niemant meer by ons inde Camer comers, daer worden wy vanden hooch Baeliu vanden Lande van Aelet gee$amineert van onsen geloove, het welcke wy hem t vrijmoedich beleden . 1 . Pet. 3 . b .15.
Wy meynden dat wy na Aelst gheuoert souden worden, maer om- Mat . 10 . d . 32 .
dat de Baeliu van (dent ons hadde gheset op den Waghen, ow na
In n0. I : huere .

21 Lees : gekomen .
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(dent to voeren, doen wy geuangen worden, daerom moesten wy
wederom al to semen nae Gent geuoert werden . Ende onse Verrader, die ons verraden hadde, die was met ons geuangen, om dat
wijt niet mercken en souden, ende sy setten hem verecheyden van
one in een ander Camer, deer wy een groot medelijden mede hadden, om dat by by ons niet wesen en mochte, niet wetende dat by
onse Verrader was, ende by Overt op den Waghen mede gheuoert
in de gheuanckenisse to (dent, deer creghen wy eerst to weten,
dat by ons verraden hadde . Doen wy nv wt dat Casteel ghebrocht
worden, om nee de Stadt ghebrocht to worden, doen was deer veel
volcks ghecomen van der etadt, om ons to eien, doen Overt deer
mijns Broeders Vrouwe gheuanghen, die oock een Suster is, om
dat sy my aensprack, ende Overt op den Waghen gheset, ende
noch een ander man oock, die ons gheluek wensehede, deer spraken wy vrylijc totten volcke dat deer ghecomen was, hoe dat sy
Esa. 56 . b .15. * alle mans roof moeten wesen, die hen van der boosheyt of keeren,
ende Christum na volghen willen . Deer was veel volcg, die met //
Fol . 34 rb . ons wel hadden willen spreken, maer sy en dorsten niet, om der
booser Rechters wille. Alsoo worden wy onser thieve Bontgenooten, twee staen bereyt I), ende vier Aencomelinghen, de twee
andere waren gheuangen om dat sy ons aenspraken . Aldus hebbense
twee Waghena vol na der Stadt geuoert by hooghe Sonne schijn,
ende onder weghen vinghen sy noch een Vrouwe, om dat sy maer
en seyde tot ons : (hod die beware v, Die moeste oock op den
Wagen sitten. Maer doen wy in de Stadt quamen, souden sy die
Mlle geuangen hebben, die ova aen spraken, ende die wy weder toe
riepen met des Heeren Woort, sy en souden die op twintich Waghena niet gheuoert hebben, want dat volek quam so dicke van
alle canten toe geloopen, tegen dat wy aldaer voorby quamen, gelijck water dat vanden Berghen neder loopt, ende werdt tot een
groot water, also liep dat volt by den anderen, ende dit duerde
vender Bender stadtpoorte tot in des Grauen Casteel, dat by dat
ander eynde vender stadt staet, by Ben vre gaens verre, deer worden wy op dat Casteel geleyt . Ende de Rechter vanden Lande
van Aelst leuerde ons ouer in de handen van de Heeren van des
Keysers Rade, deer worden wy van malcanderen verscheyden ghe1 Het Offerboek van 1615 en alle verdere uit even ook Van Bra ht maken
hiervan : »staende bereYt" . Wat het onderscheid is tussehen deze en hen, die door
Hens aaencomelin1;'hen" worden genoemd, is miJ' niet "duidelJ
i'k . Later is nog eens
sPrake van been J'onck broeder, die den doop noch niet ontfanghen en hadde maer
stout bereYt" . -- 't Geheel beteekent : wiJ' worden met ons tienen bond~' enooten d . i .
lot enooten : Hens Keeskoo er en ik de twee en de vier aen eduiden en no
twee anderen, die, orndat ziJ' ons toesAraken, mede in hechtenis werden henomen,
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leyt, sommighe bouen op Cameren, de Vrouwen bleuen oock bouen,
maer onser elue worden gheleyt in eenen duysteren diepen Kelder,
ende inden Kelder stonden al verschesden ghemetselde oft ghemuerde donekere gheuanckenissen, daer worden wy al verscheyden
gheset, Brie ende drie, Maer Hansken ende is worden in dat alder
duysterste gheleyt, daer was een weynich ghemorselt stroo, so veel
alsmen in eenen schoot // draghen soude, daer mochten wy ons Fol . 34 v" .
mede behelpen . Ick seyde : My dunekt dat wy met * Jonas inden Jon . i . b . 1 .7.
buyck vanden Waluisch zijn, soo doneker ist hier, wy moghen vast Mat. 12 . d . 41 .
met . Jonas tot den Heere roepen, dat by onse Trooster ende Verlosser By, want wy nv van alle menachelijcke troost ende bystant
berooft zijn, waer of dat wy ons niet bedroeft en hebben, maer
Godt gheloeft ende ghedanekt, dat wy t om zijns Naems wille Act . 5 . c . 42 .
lijden mochten, ende wy spraken onse ander Broeders oock aen,
die inde ander Speloncken lagen, want wy conden malcanderen wel
hooren spreken .
Doers wy daer drie ofte vier daghen gheleghen hadden, worden
wy beyde, Haneken ende is bouen by de Heeren ontboden, daer
worden wy gheexamineert, ende nae den grout one gheloofs gheuraecht, wanneer dat wy ghedoopt waren . Doers heeft ons de Iieere
nae zijnder Beloften eenen ~ mont ghegeuen, vrijmoedich to spre- Luc . 21 . b .14.
ken, ende hebben begheert ons int openbaer to verantwoorden,
metten woorde Cods. Doers hebben sy ons gheantwoordt, dat sy
oils geleerde Mannen beschicken wilden, die souden ons onderrichten, alsoo zijn wy weder nederwaerts gheleyt .
Doers torts daer na worde is bouen gehaelt op een ander Camer,
by twee Raetsheeren ende eenen Schrijuer, ende hebben my daer
seer scherpelijek onderuraecht, waer dat ick gheweest hadde a ende
oft ick wel wiste, dat ick ghebannen was van ouer ses Jaren, in
Marten Iiuereblocks tijt'), ende waer dat wy onse vergaderinghe
ghehouden hadden : Pat wiaten sy al, want de Verrader haddet
haer al gheseyt . Ick seyde : Wat wilt ghy my vraghen, daer ick
wt // vreemde Landen come? Want ick en hebbe met opset niet Fol . 35 r° .
veel willen vragen, op auontuer, oft ick gheuangen worde, dat ick
dan niet veel en soude hebben to verantwoorden 2), waerom vraecht
ghy so scherpelijc, en hebt ghy noch niet * onnoosel bloets ghe- Esa . 59 . a . 7 .
noech om to verghieten? dorst v lieden om noch meer? Vraecht
vry nauwe (seyde ick) het sal v 1' wederom vanden gherechtighen Psa. 9 . b . 13 .
1 Marten Huerblock > Sakramentist > 8 Mei 1545 to Gent verbrand : Van Haemstele, uitgaaf van 1674, bl . 95 .
2 Met het ooa aop de mogeliJ'kheid, dat ik in hechtenis kwam en dan gevaar
zou loopen van op de PiJ'nbank namen to noemen, naar welke men miJ' onder de
loitering vraa de .
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Mat. 18 . a . 3 . Rechter worden gheuraeeht, ist dat ghy v t niet en bekeert . Doen
Mat . 26 . f. 62 . vraechden ai my noch meer, ende * beswoeren my by min Doop-

sel, ick soudet segghen, want (seyden sy) wy weten dat ghy lieden
niet en liecht, daerom segget ons. Ick seyde : Dat ghy wetet dat
Phil . 1 . d . 28 . wy niet en liegen, dat is ons een t getuychenisee totter salicheyt,
ende v ter verdoemenisee, dat ghy lieden alsulcken doodet, maer
v besweeringhe en heeft gheen macht teghen de waerheyt . Ende
het went al geschreuen wat ick seyde, ende dreychden my to pjjnighen, waert dat ickt hen lieden niet al segghen en wilde . Ick
seyde : Dat ick niet en weet, encan is v niet seggen, ende si quelden my aldue seer lange . Doen Overt is weder nederwaert geleyt .
Ende also deden sy met al onse vrienden, de een na den anderen,
alleen .
Q Op eenen Saterdach, so Overt ick weder bouen ghehaelt op
de selue Camer : Doen waren daer vier Monicken : De Gardiaen
van de Minrebroeders zjn tweester i) ende de Pater van de Jacobinen, zijn tweester, ende met my quam een ionck Broeder, die
den Doop noch niet ontfanghen en hadde, maer stont bereyt . Doen
is neder geseten was, ende vraechde wat sy begheerden, doen seyden sy, hoe dat ay vanden Heeren geschict warm om ons to onderrichten, ende met malcanderen to spreken vanden gront //
Fol. 35 v°. ende Articulen des geloofs . Doen heb ick geantwoort, dat is bereyt
was, my to laten onderrichten met Godts Woort, ende begeerde
wel tsamensprekinge to houden van den (front ende Articulen des
geloofs, ende dat int openbaer, in de teghenwoordicheyt vanden
Rechteren, die ona ordeelen sullen, ende int bi wesen van onsen
Broederen ende Susteren, die met ons gheuangen zijn . Antwoort .
Dat en sullen sy also niet toelaten willen . Hans van Ouerdam
Jer. 26 . b . 14 . * Wel, so moghen ey doen wat sy willen, ends wy en willen aldua
int heymelijek niet disputeren alleen, op datmen ones woorden niet
en verdrayet achter onsen rugge . Antwoort. Wy en willen uwe
woorden niet verdraeyen . Hans van Ouerd . Neen, wy kennen v
wel. Vraghe . Waer voor kept ghy ons, wat quaet hebben wij v
gedaen ? Segget doch, wat quaet west ghy van one ? Hans van
Mat . 7 . b . 15 . Oue. Als ghijt ymmers weten wilt, so houde is v voor t valsche
2 . Tim . 3 . a . 2, propheten ends verleyders. Doen quamen wi int disputeren van
harm geesteljcken schjjn 2), ends vant gebot dee Paus ouer de
reynicheyt der Papers ends Monicken, ends waerom dat sy geeatelijc genoemt zijn ends dander wereltlijcke, daer si al behooren
gheestelijck to weeen . Doers bewees ick, dat ey secten warm . Does
1 Met een tweeden .
2 UiterliJ'kheden .
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meenden sy : Dit en vordert niet, laet ons dieputeren van den articulen des geloofe . Doen seyde ick : wel alsoo ick gheseyt tiebbe .
Sy seyden, sy wildent de Iieeren segghen . Also zijn wy ghescheyden, als wy wel twee vren metten anderen gedisputeert hadden . Twee
daghen daer na, doen worden Hansken ende ick beyden byden Heeren ontboden, ende die vier blonicken waren daer by, ende leyden
ons voor om to disputeren, Doen hebbe ick // totten Heeren ghe- Fol. 36 r°.
sproken . Mijn Heeren, ick vraghe v lieden, in wat hugs dat wy
zijn, in een hugs van rechte oft van gewelde? Antw . In een hugs
van rechte . Hane van Ouerd . Godt gheue dattet also wesen moet,
Maer mijn Heeren, waer inne beschuldicht ghy ons, dat ghy ons
ale t dieuen ende moorders geuangen ende ghesloten hout, hebben Mt . 26 . e . 54 .
wy yemant to tort gedaen, oft legt ghy ons ghewelt oft moordt 1 . Pet. 4 .b .15.
op, oft eenige schelmstucken ? Antw . Neen, wi en weten alsulcks
niet van n lieden, Hans van Ouerd . Wel mijn Heeren, waerom
hebdi ona dan geuangen? Antw . Pat sal v v wederpartije wel
segghen. Hans van Ouerd . Zijt ghy dan onse wederpartije? Antw .
Neen, maer wy zijn Richters : Doen seyde ick tot die Monicken
Sijt ghy dan ons wederpartje P Antvc . Neen . Hans van Ouerd . Wel,
is niemandt onse wederpartije, waerom zijn wy dan aldus geuangen? Doen seyde een Raetsheer . Die Keyser is v wederpartije .
Dana van Ouerd. Wy en hebben teghen die Keyserlgeke Maiesteyt
niet misdaen, nae den ghewelt, t die by van Godt ontfanghen heeft, Rom . 13 . a . 2 .
ende') wil hem ghehoorsaem zijn in alle ordinancien, * so verre Acto . 5 . d .30 .
als ick wetter waerheyt vermach . De Raetsheere : G}hy hebt verghaderinghen ghehouden van dese t nieuwe leeringe, ende die Acto.17 . c .20 .
Keyser heeft gheboden, datmen alsulcx niet doen en soude . Hans
van Ouerd. Suleke gheboden to waken, en is hem van * Glodt niet Esai .10. a . 2 .
ghegheuen, daer treet by buyten den ghewelt, die hem van Godt
ghegheuen is, daer inne en kennen wy hem niet als een ouerste,
want onser sielen salicheyt gaet ons naerder, dat wy t God gehoorsaemheyt bewijsen . Doen seyden die Monicken : WY zijn // v Fol. 36 v° .
wederpartje, daer inne, om dat v Leere niet goet en is, want
waerse goet, ghi en lout in bosschen ende hoecken niet predicken,
mer int openbaer, Doen seyde Hansken : Verleent ons een vrije
plaetse op de Merct, oft in v Cloosteren ofte Kereken, ende besiet
oft wy dan in Bosschen sullen gaen, Maer peen, ghy Bout vreesen
datmen v * bestraffen soude, Daerom hebt ghy vercregen, datmen Joa. 3 . c . 20 .
V niet bestraflfen en mach, ende hebt ons verdreuen wt Steden ende
landen. Die Monicken : Eylacen, dat en hebben wy niet gedaen,
dat doet de Keyser. Hansken : Daer hebt ghy hem toe gedreuen.
9 ))Ik" is in alle uitgaven uitgevallen.
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De Dlonicken : Wy en hebben . Doers begonnen die Heeren oock
to spreken tegen ons, waerom dat wy metten gheloof onser Ouderen niet to vreden en warm, ende met onsen doopael . WY seyden
Wy en weten van gheen kinderdoopsel, dan van een doopsel des
Mat,, 28, a 19 . ~ geloofs, daervan dat ons Gods woort leert. Doers hadden wy noch
Mar. 16 . b .15 . veel ander woorden, bestraffende, dat sy wilden Rechters wesen
ouer saken des gheloofs, daer sy die Schrift niet en verstonden .
Dlaer wilt ghi Rechters wesen, so hout v onpartjjch'), ende laet die
saecke in redelijcker ordinantien toe gaen, ende beyde die partijen
gelijckerhant byden anderen wesen, ende laet onse broederen ende
austere die hier met ons geuangen ghebrocht zijn, by ons wesen,
ende dan Balder een wt one spreken, dien die Heer den mondt opdoen sal, ende die ander sullen toehooren ende swjjgen, so lange
ale die spreect, ende dat once wederpartie ooc alsoo doers . Die
Heeren : Wy en willen v lieden by malcanderen niet laten comers,
wy willen dat ghy hier alleen cult dieputeren . Doers seyden wy
Fol . 37 i•°. Dlijn Heeren, het waer v lieden dat alder//bequaemste, ende het
ghinck al met Bender disputatien door, anders cult ghy wederom
altijt Ben disputatie op lieu beghinnen moeten met Ben oft twee
smaels . Die Heeren : Wat ist • dan, wy willent alsoo niet hebben,
Doers seyde Ben Raetaheer : Sy willense by den anderen hebben,
om dat sy den anderen noch meer verleyden souden, daerom en
machmense niet daer bi laten comers . Hans van Ouerd. Mijn Heeren, ghy segt dat ghi Rechters zijt, maer wy houden v als once
partye, want ghi eoect ons in alle wegen to crenken, ende one
2 . Cor . 11 .a .5 . ende onse medegenooten met gewelt, ende lieticheyt * afuallieh to
makers van onsen ghelooue . Antw. tiVaerom en souden wy dat niet
doers, om dat wy se weder to recht mogen brengen . Hans van Ouerd .
Wel mijn Heeren, so hoort dit : Omdat wy sien dat ghi geen
Rechters, mer onse wederpartye zit, ende ghebruycket alle gewelt
ende listicheyt, waer ghy condt ende moecht tot uwen schoonsten,
ende tot onsen achterdeele 2) : Inden eersten hebt ghy onse Testamenten, daer wy onsen troost in vinden, met ghewelt ontnomen
ende berooft, Ten anderen hebt ghy ons verscheyden geleyt, deen
in diepe duystere kelderen, die andere op hooge cameren, Ende
ten derden soect ghy one nv met verscheyden disputatien to verlistigen ende to bedrieghen, ende dan to seggen dat ghy one ouerwonnen hadt, achter onsen rugge tot onsen broederen ; ende dan
wederom also tot ons van onsen broederen ende susteren, ende
daerom mijn Heeren, en willen wy hier alleene niet disputeren,
1 Lees : onPartJi'dich .
2 Om u zoo roed
~ mogeliJ'k voor to doers en tot ons nadeel .
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ofte once broederen ende susteren sullen daer by wesen . Doen sy
hoorden dat haer voornemen ouer ons nae haren wille geen voortganek en hadde, soo worden sy seer toornich, ende // die Monicken Fol . 37 v^.
oock, wi sagen wel watter to doen was, dat het al schalcheyt was,
wat sy bedreuen, want al wast datmen van sommighe stucken
wetter Schrift bewese, dat sy onrecht hadden, so en wilden zijt
doch niet bekennen, ende ontschuldighen hen lieden metten Keyser, ende zijn mandament, ende die Monicken wetter laugher * ge- Sap . 14 . b . 16 .
woonten der Roomscher Kereken, ende metten grooten hoope onser
Ouderen, Ende alsmen dan wetter Schrift gewesen hadde ter contrarien, dan wart gelijek to voren, als oftmen tegen den ouen gegaept hadde i). Doen seyden wy : Wel mijn Heeren, wilt ghy ons
dan niet toe laten in redelijcker ordinancien to disputeren, also wy
begheert hebben? Antwoort . Neen . Wel dan (seyden wy) ghy wetet
den grout ons gheloofe, die wy v vrymoedich beleden hebben, soo
muecht ghi nv met t ons doers wat ghy wilt, soo verre alst (hod Jere . 26 . b.14 .
toe laet, ende siet wel toe wet ghi doet ende handelt, want deer
is noch een * Richter bouen v, ende de Heere wilt v die t Ooghen Ephe . 6 . a . 9 .
des verstants op doers, op dat ghy sien moecht, hoe iammerlijek dat t Eph . l . c.18.
ghy vanden * valschen Propheten verle3 dt ende bedroghen zijt, Jer . 14. b .14.
als dat ghy tegen Godt ende dat Lam strijt, het welcke v t swaer Actor . 9 . a . 5 .
vallen sal, ist dat ghy v niet en bekeert . Doers zijn wy weder
weeh gheleyt, als wy niet voorder disputeren en wilden, want dien
raet hadden wi met malcanderen besloten, doers wy noeh opt Casteel by den anderen waren, buyten der stadt, op dat sy die eenuoudighen niet en souden oueruallen wetter disputatien, so en
conden sy niemant wijs gemaken, dat syse verwonnen hebben, wel
wetende, dat sy niet disputeren en sullen, ten ware dat sy by den
anderen quamen, ende den gheschiet die dispute//tie tot troost ende Fol. 38 r° .
vermaninge onser Broederen ende Susteren diet hooren, want doers
wy sagen dat sy haer schoonste deden, en wilden wy het onse
oock niet laten, want wy sagen wel dattet noot was : Doers sy
saghen, dat dit niet gelucken en wilde, doers hebben sy eenen
anderen raet voortgebracht, ende hebben eenen Raetsheer ende
twee monicken, eenen grauwen ende eenen swarten in een tamer
bestelt, ende deer wort telcken een broeder oft suster voort ghehaelt, datse disputeren souden, ende beweeren den grout haers
gheloofs metten Dlonicken, Die seyden, dat sy in een tamer alleen
niet disputeren en wilden, maer int openbaer, als wy by den
anderen zijn voor de Heeren . Doers seyden sy : wy besweeren v
9 In het gaPen den mond van een bakkersoven willen evenaren
reikbaars wjllen .

• jets onbe-
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by v gelooue ende by uwen doopsel, dat ghi hier disputeert . Doen

Marc.lG .b .19 . seyde de broeder : Min gelooue ende * doopsel kenne ic, maer ie

en hebbe met uwen besweeren niet to doen, dan laet ons by malcanderen comen, dat is recht onse begeeren, om met v lieden jut
openbaer to disputeren, mer niet aldus in een tamer alleen, Doen
ontboden sy een ander, ende also, tot dat syse alle voor hadden,
ende daer en woude niemant also disputeren. Doen moeste ick oock
voort comen alleen in een tamer by eenen Raetsheer, ende twee
Monicken, die begonden my ooek to besweeren . Doen seyde ick
Math . 7 . a . G . Wat wilt ghy my besweeren, dat ick de -{- roosen voor die honden,
ende die peerlen voor die verekens werpen sal, op dat ghyse vertreden sout t) ? Neen dat heeft my die Heere verboden, Neen ick
.19 .b .11 . achte ~ Godts woorden al costelijeker, dan dat ie bier * dat licht
Peal
'•' Luc . 8 . b . 16 . to vergeefs soude laten sehijnen, daer niemant door verlicht en
worde, maer dattet gelastert ende bespot soude worden, ghelijek
Fol . 38 v° . ghy lieden doet, alsmen // v de waerheyt seyt. Doen beswoeren
sy my noch al veel meer . Doen seyde IC : Wat wilt ghy veel besweeren, ick en achte v besweeringe niet, want het is eenen aert
2 . Par . 33 .u .6. der t toouenaers, die teghen die waerheyt besweeren : Maer nn
sie ick wel, waer door chat onse twee broeders ende Buster haer
Eze.13, b .19 . sielen * gemoort ende verleyt zijn, door o toouereche besweeringe,
Joan . 10 . a . l . dat sy haer voor des duyuels lieticheyt niet gehoedt en hebben,
dat si de gauen niet en hadden to disputeren . Doen seyde die
Gardiaen : G}hy hebt v beroemt in uwen brief, to disputeren jut
openbaer, waer om en dorst ghy nv niet disputeren . Hans van
Ouerd . Ghy Monick, dat begeer is noch van gantser herten, mijn
1 . Yet. 3 . b .15 . * ghelooue to verweeren met (hods woort, int openbaer voor alien
menschen, maer v cappe soude al anders beuen, als ghy met mi
moest disputeren opt vyer, ende dat die Ouericheyt uwe beschermer niet en wear. De Raetsheere : Neen, wy en hebben daer of
gheenen dorst, om v int openbaer to laten disputeren, ghy zijt nv
in onsen handen . Hans van Ouerd. Ick hebbet begeert, eer dat ick
wiste dat ick in uwen handen comen soude, maer ick sie wel, dat
4 . Ee .11* .12* . wy in die Clauwen des * Arents 2) gheraect zijn, ende die daer in
coemt, die en can daer niet weder wt comen, by en moetter siel oft
lijf laten . Die Raetsheeren : Wie is die Arendt, die geyser? Hans
1 Eene vertaling van Matth . 7 :6, die ik in eene
biJ'beluitgaaf heb kunnen
~'
vinden .
2 Die arend is, zooals uit den tekst daarbiJ' aangehaald, bliJ'kt ontleend aan
het apocriefe boek IV Ezra, hoofdstuk 11 en 42 . HiJ' komt daar, evenals de dieren
in Daniel, voor als beeld van een riJ'k : hier van een riJ'k, dat geheel de wereld
vii omsPannen . Zie de aanteekening op bl . 101, fol . 32 ro, De in den tekst genoemde brief aan de Heeren van de Wet to Gent volgt achter dit schriJ'ven .
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van Ouerd. Neen, t het is dat Roomsche Rijck ofte ghewelt, leest Dani . 7 . b . 7 .
den brief die ick v lieden gheschreuen hebbe, die sal v wel onderseheyt gheuen. Doen hadden wy noch veel woorden met malcanderen, ende de Monicken worden gram op my, ende beghonsten * op- Col . 2 . b .18 .
geblasen woorden to spreecken . Doen seyde ick, dat Paulus to recht
gheprophe//teert hadde van hen lieden, t dat si lasteraers, stout, Fol . 39 ra .
ende opgheblasen waren . Doers Overt broer Jan de croock so toor- 2 . Tim . 3. a . 2 .
nick, dat by begonete to roepen : Sotkens, Sotkens, Setters, Ketters
zijt ghy lieden . Hans van Ouerd. * Siet, en is dat niet een fijn 1 . Tim . 3 . a. l .
Leeraer ? ende Paulus seyt : t dat een Leeraer niet kijfachtich noch t Titu . l, b . 7 .
toornich wesen en sal . Die Raetsheere achaemdet hem self, dat die
~I'Ionick so leelijcken ghebeerde t), ende vermaende hem stille to
wesen .

Daer nae op een ander tijt, quamen daer twee wereltlijeke Papers
Meester Willem van den Nieuwen laude, ende die Proche-Page
van S . Dlichiels. Ic vraechde haer, wat sy begheerden . Sy seyden .
Wy comers om uwe siele to soecken . Dat mael hieldt ick mij so
bedect, als ick conde, verhopende, dat wy int openbaer voor de
Heeren, gedisputeert souden hebben, als sy my eeyden, dat sy
haer beste daer toe doers souden, Maer doers ick hoorde, dattet
niet zijn en mochte, doers sy ten anderen mael weder by my
quamen metten Schrjjuer, dachte ick, wy moeten metten anderen
al anders aent boort, dan wy laestmael waren . Doers vraechde ic .
Wat begeert ghy dan ? Antwoort : Wy begeeren dat ghy v wilt
laten onderrichten, want siet, wy soecken dock v siele . Hans van
Ouerd . Doet ghy dan so grooten neeraticheyt om sielen to soecken?
Antw . Jae . Hans van Ouerd . Wel, so gaet finder Stadt aen alien
plaetsen, tot dronckaerts, hoereniaghers, vloeckers, schelders, ghierigen, houaerdigen, ende afgoden dienaers, suypere ende brassers,
ende moordera die t onnosel bloet vergieten, dat zijn noch al uwe Eeai . 59 . a . 7 .
broeders, gaet ende soect hare sielen, de mine heeft * Chrietue Lnc . 15. b . 9 .
gevonden . Antw . Wy vermanense, dan heb//ben wp onse sielen Fol . 39 v° .
gequeten. dens van Ouerd . Het en is daer mede niet genoech,
ghi moest tot haer gaen ende * bestraffense also, ende wilde e3* Mat . lS.b .15 .
dat niet hooren, so moest ghyse voor die gemeynte brengen, ende
bestraffense first openbaer, hoorden sy dan niet, doense dan ester
ghemeynten, houtse als heyden ende openbaer sondaera 2), alsoo
Christus leert, Ende Paulus totters * Corinthen . Ende bestraft oock 1 . Cor . 5 . b .
uwe Richteren, die gewelt ende onrecht doers, Ja t onnosel bloet Eaa . 56 . a . 7 .
1 Zich gedroeg ; to werk ging.
2 In meer dan eene 16le-eeuwsche hollandsche vertaling wordt hetzelfde woord
flu eens met »tollenaers", dais met uoPenbare sondaers" weerh'ag'even ; evenals in
duitsche voorluthersche vertalin
g en met uOffensunder" .

112

HET OFFER DES HEEREN .

storten ende vergieten . Doen seyde een Paep : Souden wy de OuerAct.10. d . 34 . hoofden gaen bestraffen ? Doen vraechde ick, oft (hod een t aensiender der persoonen waer . Antw. Neen . Hans van Ouerd . Wilt
ghy (hods dienaers wesen, ende wilt die personen aensien P Ant .
Dat soude een oproer waken in die Stadt, ende 1) souden een
Mat. 5 . a .10. daerom dooden . Hans van Ouerd . Soo leedt ghy om de * gherechticheyt. Maer my docht dat sy geenen grooten lust en hadden
daer voor to lijden . Somma, wy handelden also veel vanden ban 2),
Mat . 18. b.15 . alsment also na * Christus ende t Paulus woorden nae volghen
+-1 . Cnr. 5 . b . soude, datter Paus, Prelaten, Keyser, ende Coninck, Ja sy oock
met Karen gheheelen hoope souden buyten ghesloten worden, also
soude dat hoopken al cleyn geworden hebben . Doen seyde ick
haer lieden, dat haer geheel hugs in brandt stont, metten helschen
fat. 7 . a. 5 . vyere ontsteken, dat souden sy eerst blusschen * eer dat sy quamen lien, oft in ons hugs eenich dangier des vyers waer . Doen
ghinghen sy wech, die eene Paep en quam niet meer weder .
1Vleester Antonius van Hille daer handelde ick oock soo mede, die
quelde den anderen, maer my liet by met vreden .
Hier mede beuele ick mijn lieue broederen ende austeren inden
Fol . 40 r° . Heere inde handen // des almachtigen Gods ende Vaders door Jesum Chrietum onsen Heere, Amen . Geschreuen in mijnder geuaneApo. l . a . 9. kenisse, om dat * getuygenisse Christi . In die duyster geuanekenisse
heb is een maent gelegen, nv legge is in eenen diepen ronden
put, daer inset wat claerder, daer in heb ick desen brief gheschre2 . Pe . 1, b.14 . uen . Ick verhope in dese weecke mijn t offerhande to doen, soo
het den Heere belieft, metten genen die de Heere daer toe voorsien heeft, want ist dattet dese weecke niet en geschiet, so salt
noch wel twee maenden verbeyden, met dat sy dan in ses weecken
niet to rechte en Bitten . Weet dat onse broederen ende susteren
wel ghetroost ende ghemoet zijn door de ghenade den Heeren,
Godt heb lof : Ick bidde v door die Broederlijcke Liefde die ghy
tot my hebt, dat ghy desen brief bescict na Vrieslant, nameljjc in
Emderlant, desen selfden brief, also haest als ghy coat, ghy moecht
hem wel wtschrijuen, maer haest v daer mede, dat begeere ick
vriendeljjek datmen hem beware, op dat by niet gheschuert oft
vuyl en worde . Die broeders die by mi inden kelder liggen, laten
2 . Tesa.5 .e .2G . Q altesamen * groeten metten vrede den Heeren . 4 Wy bidden da+ Col . 1 . a. 9 .
1) rZij" is reeds in n0 . 1, 1562 uitgevallen .
2) Met ban wordt bier alleen de algemeene eisch bedoeld, dat in de gemeente
van Christus over de zeden der leden tucht worde geoefend ; niet die eigenaardige
instellingen en voorschriften voor de toepassing van dien eisch, waarover in
oude doopsgeainde krin ;en zooveel strijd is aeweest. Die strijd kwam in dezen
tijd, 1550, eerst op, en niet in Vlaandereu, maar bij de oudsten in bet Noorden .
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gelijcg den Heere voor n lieden, doet ooc so voor ons, * Wandelt Act . 9 . d . 31 .
inde vreese des Heeren, soo salt v wel gaen . Als desen brief gelesen is, so beschict hem na Antwerpen, dat by finder gemeynte
to Emden beschict werde, op dat by voor een yegelijc
ghelesen werde, dat begheer ie aen mijn lieue
broeders door die broederlijcke liefde
die ghy tot my draecht .
( . ..
Fol . 40 v0 .

Q Pit is eenen Brief van

n 0.

den selfden Hans van Ouerdamme, die
by ghesonden heeft aen die Heeren van
der wet to Ghent, ends aen die
Raetsheeren, adaeehs to
voren, eer by geuanghen words .

Verstaet wel :
DIe Ooren heeft om horen die hoore, Ende diet leeat, die mercke
daer op, ende oordeelt met verstant der heyliger schrift, mer t wee
den genen die met onuerstande oordeelt . Hoort, tot v fist dat ick
spreke, o ghy vleyschelijeke generatie, ghy Ismaelijten, (shy die v
beroemt Christenen to wesen, om dat ghy wten water sonder
q-heest gheboren zijt, ende ghy veruolcht die kinderen der beloften, die door den ghelooue in Gods woort wten water ende Geest
geboren zijn, Ja ghy veruolchtse ghelijc t Ismael Isaac dede, gelijek ~ Esau Jacob, ende als die * Joden Christum veruolchden,
alsoo doen nv die vleyschelijeke geborene Anteehristen die geestelijcke geborene Chrietenen, (die de beloften des eewighen rjjcx
ontfanghen sullen door Christum, t die een erfgenaem alder dingen is, die zijn * rijek wederom last vercondigen door den Euangelium, t Tot boete ends warachtich berou der dooder wereken,
door den gelooue aen hem) zijn getuygen veramadende, &c . Dit is
den 4. wint, o * Arent 1 ), wilt mereken, die daer blaest waer by
wil, die ghy niet en west van waer by coemt, oft waer by henen
gaet. Hoort nv zijn atemme, // die den Alderhoochaten behouden
heeft tot in de laetste tijden, om v dijne misdaden ends straf to
openbaren, de weleke nv begint zijn vole to verlossen door veal
1
IL

Zie de aanteekeningen biJ' fol. 32 ro en 38 vo .

8

M at . 13 . b . 9 .
Apoca . 2. 3 .
t Esa. 5 . c.20 .

+ G en .21 .b .10.
Gala. 4 . C . 29 .

+ Ge . 27 .f. 41 .
* bit . 26 . e .46 .
Joan . 5 . b .16 .
t Heb . 1 . a . 2 .
*Mat.24.b.14 .
Mar. 1 . b . 14 .
Apoc .14. a . f.
+ Mt. 4. b. 17 .
Mare . 1 . a . 4 .
Tit. 2 . b.12 .
+Joan . 3 . b .8 .
* 4.Eed .11 .12 .
Fol. 41 r°.

4 . Esd . ll . d .
37 .12. d . 31 .
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catyuicheden ende verdriet. Daerom merekt, o ghy Arent, dat
eynde dijns tijts is seer na by, zijt ghy niet dat vierde DierP 0 is
Dani . 7 . a . 7. ghi, dat Daniel each, dat met zijn * ijseren tanden al verschuerde,
ende dot ouerblijfsel met zjjnen voeten vertrat, ende dat alderquaetste Hoornken voortbroehte . Ende ghy hebt bewoont dat Aert4. Es. 11 .e .41. rijeke veel iaren met bedroeh, ende ghy hebt de werelt t geordeelt, niet wetter waerheyt, want ghi hebt die saechtmoedige gequelt, ende die ruetende gequetst, ende hebt die logenachtige lief
ghehadt, ende die wooninge verdoruen der geender die vrucht maken, ende hebt ouerweldicht die v niet en misdeden, Daerom is
dine versmadinge totten Alderhoochsten opgegaen, ende uwe houeerdicheyt totten Alderstercksten . Daeromme moet ghy Arent
4 . .Eelil. e . wech ghedaen worden, * op dat de aerde vercoele, ende wederkeere, verloat zijnde van uwer era,cht, ende hopen mach dat oordeel ende ontfermherticheyt des geens diese gemaect heeft, aliens
ordeel beter ende gerechter wesen sal dan het uwe, o ghy Arent .
Daerom moeten uwe quade hoofden, die totten laetsten behouden
zijn, dat eynde des Arents wesen, om de alderquaetste booeheit
des Arents to volbrengen met zijnen quaden vederen, die ooc tot
int lactate gehouden zijn .
4.Es .li .e.45.
t Hierom hoort ghy ijdel lichaem des Arents die v ijdeljjc beroemt, het gene dat ghi niet en zijt, to weten, Christenen . Iioort
ooc toe ghy alderquaetste Clauwen, die gewillich ende bereyt zijt
to verderuen ende to verschueren, het gene dat v alderquaetste
4 . I+:a . 11 .e .42. hoofden gebieden, door den raet der * logenachtigen, die sy lief
Fol . 41 v 0 . hebben, waerom verbljjt ghy v int verdriet // ende vallen der
Heb. 5 . b.15. armer lammerkens ende suygelingen, die noch * melt nutten,
de weleke ghy met gewelt geuangen hout, ende met valsce logenaehtige listen haer sielen moordet, de welcke maer een iaer oft twee
ten hoocheten aent gehoor der waerheyt ghecomen zijn, ghy en
hebt noch niet, die v in alien Articulen des geloofs onderrichten
connen..
Schaemt v des beroemens, dat ghy door uwe vleyscelijcke blinde
geleerde, die onnosele verwonnen hebt, met subtijle logenachtige
listen ende gebroken schriften . Och wee wee, der groter ellende,
Mt. 14 . a .12 . der veruaerlijeker tijden, dat die * boosheyt so verre de ouerhant
genomen heeft, dat die waerheyt so vele niet toegelaten en is, haer
hit openbaer to verantwoorden . Den Alderhoochsten si geclaecht
des iammers, gewelts ende groter ellende der beuruchter ende suygelingen in dese tijden, Om dat haer gheen hulpe, troost nochte
bystant geschieden en mach, van den genen die de Heere meer
Titu. 1 . b . i l. genaden ende gauen gegeuen heeft, om de t wederstrijders den
wont to stoppers . Oft ghy hier op seggen wilt : Laetse dan voort
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comers die beter begaeft zjjn, ende meer genaden ontfangen hebben . flier op antwoorden wi, dat die wolf lange roepen soude na
de schapen, eer sy comers souden, wel wetende, dat si van hem
verschuert souden wesen met grooter wreetheyt, eonder recht ende
redelijeheyt . Och wee wee, hoe gruwelijck een oordeel, ende veruaerljjcke straffinghe des grammighen verslindenden toorne (hods,
die sonder eenige bermherticheyt den onschuldighen ende goduresenden benauwen, veruolghen, ende vermoorden, ende aelue so on- *l,Cor.6 .a .10O
godtlijek leuen in alder ongherechtigher wercken des vleysches, Gala . 5 . c. 20.
. Pet . 4 . a. 4.
* soo dat suleke dat rijcke der hemelen niet besitten en sullen : 0 1Apo
. 22 . c .15 .
ghY gheestelJi ck BabY//lon, hoe sal de Heere die onnoael sielen Fol . 42 r ° .
ende dat bloet zijnder getuygen aen v versoeeken ende -j- wreec- Apo . 18 .a .5.e .
ken, want het al in v beuonden wort : Ghy hebt die Coningen der ~A
aerden ende alle volcken so * droncken gemaect met den wijn der 17 a .2 .18 .a .3 .
geesteljcker hoerderijen, als dat sy die waerheyt sien noch hooren
en moegen . Och oft wi ons eens vry mochten verantwoorden int
openbaer metten woorde (hods, in teghenwoordicheyt eena grooten
bernenden vyers, met alle uwe geleerde Doctoren, Licentiaten,
Papers ende Monicken, die Antechrists Rijeke helpers atereken, beschermen, bewaren ende onderhouden, ende dat die gene die verwonnen worde int vyer soude geworpen worden, so en waert geen
hoot, die arme onnosel lammerkens to quellen ende to benauwen,
so mochte v gelooue ooc beproeft worden, hoe dattet wetter waerheyt ouer een quaem, dan en waer t Pilatus hantwater, ofte des Ma . 27 . c . 24.
Keyeers Mandament van geenen noode, ende die Ouericheyt soude
onachuldich blijuen van tbloedt der onnooselen, als ay Gods woort
lieten Rechter wesen ouer den G}helooue, Maer neen, -F de valsche Jere.14 . b .13 .
Propheten ende verleyders weten wel, dat haer schalekheyt ende
bedroch al to seer daer door geopenbaert soude worden . Daeromme
roepen sy soo neerstich, als de Schriftgheleerden ende Phariseen
deden : * Cruyet hem, cruyst hem, des geysers Mandament moet I,ue . 23 . h . 20.
douerhant hebben, also wart in den beginne des vierden Diers,
ende nv oock alsoo int eynde dea seluen Diers . Merct met verstant
diet begrijpen can, het eynde is dat alderbooste . (Vorsten) doet
boete ende betert v, want * dat eynde alder dingen is seer na by : 2. Pet. 4 . a. 7 .
Wee v ghy valsche Propheten, die de waerheyt wederstaet, ghe- 2 Tim . 3 . a.
lijek de t Egypache tooue//naers Moysi widerstonden . t her uwe + Eao . 7 . c. 22 .
scalcheyt sal noch alien menachen openbaer worden ghelijet alrede 2 Tim . 3 . a . 8 .
Fol. 42 v° .
nv wel beghint . Wee v ghy voorvechters ende campers des Anteehriata die de lange gewoonten der Roomscher kereken aentrect
als een pantsier, om v daer mede to verweeren tegen de waerheyt,
ende dat mandament des geysers als eenen echilt, ende dat Sweert
der Ouerheyt voor v drijft, om in alien landen ~' onnosel bloet to Eea . 59, a . Z .
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vergieten, der geender die hen niet en begeeren to verweeren met
eenige tijtelijeke ofte lichamelijeke wapenen, dan alleene met
Heb . 4 . b . 12. t (soda woort, dat is ons sweert, dat tweesnijdende ende acherp is .
Apoca . 2 .3 . Maer wy worden dagelijcx seer belogen van den genen die daer
Eph. 6. b.17.
Apo . 19 . b .1 3. seggen, dat ivy one ghelooue metten sweerde souden beweeren, als
die van Munster deden . Die almachtige GFodt wil ons behoeden
voor alsuleke gruwelen.
Weet ghy Edel Heeren, Raetsheeren, Borgermeysters, ende Schepenen, als dat wi den Staet ws dienat bekennen voor reeht ende
Rom.13 . a .4. goet, iae van Good geordineert ende ingestelt . Te weten, dat wereltlijeke Sweert tot straffinge der quaetdoenders, ende tot beacherMat.22 . b .17. minge der goeden, ende wy begeeren v in alle t schattingen, tolRom. 13 . b . 7 . len ends ordinancien gehoorsaem to zijn, * so verre als het niet
* Act. 4 . b .19 . tegen Gtodt en is . Ends waer ghy ons in alsuleken wijse ongehoorsaem vint, begeeren wy gheerne onsen straf to ontfangen als misJere .17 . b.10. dadera, dat west (hod, 4 . die alle herten kent, dat dit onae meyninge is . Maer verstaet ghq Edel Heeren, dat misbruyck ends
mishandelen van uwen Staet ofte Dienst, en bekennen wy niet,
dat van (hod sy, maer wt den Duyuel to wesen, ends dat den
Apo .18. e. 23 . Antechrist v de oogen t betouert ends verblint heeft, door de
liaticheyt des duyuela, dat ghy v selue niet en bekent, wie ghy J/
Fol. 43 r°. zijt, ends hoe swaerlijek dat ghy inden * toorne Gods gheuallen
Matt . 3. n . 7 . legt, Daerom wort nuchteren ends ontwaect, ends doet die -!- ooghen
Ephe. 1 .c.18 . des verstants open, ends aiet teghen wien dat ghy * strijdet, datActo . 9 . a. 2 .
tet tegen geenen menschen, maer tegen (hod is, Daerom en willen
wy v niet ghehoorsaem zijn, want het Godt alsoo belieft, dat wy
Esa. 41 . b .10. daer door -h gheproeft sullen worden, Daeromme willen wy lieuer,
4. Es. 15 . a. 3 . door G}odts ghenade, ons tijtelijek lichaem laten branden, verdrencMat . 5, a .10. ken, onthoofden, recken ofte pijnigen, alsoot v goet dunct, hetey
Luc .14 . c . 26 .
Acto . 4, b .19 . gheesselen, bannen, ofte veriaghen, ends ones ghoeden laten t be2. Tim .3 .b .12. roouen, al eer dat wy v lieden teghen des Heeren woort eenighe
Heb .11 . f. 36 . ghehoorsaemheyt willen bewijsen, ends willen daer inns verduldich
APo . 2, b .10 . ends pacientich zijn, beuelende (hod de wrake, want wy kennen
t Esa.59.b .15.
4. Esd .16. e. den ghenen, die geseyt heeft : * Het behoort my toe to wreecken,
47 . g . 73 . ick salt vergelden, seyt de Heere . Ends wederomme : De Heere
Deu . 32, d .35. sal zijn volek ordeelen, Ende het is veruaerlijc to vallen inde
Rom.12 .b .19.
Heb .10. d .1 3 . handen des leuendighen (hods . Ends dit betuycht den G}eest, dat
Die ter hal- dit voor de duere is, ends het beghin is . Hoort toe ghy * halue
uer tjt des ba- grootste') : Bereydt v bedde, want ghy sult baren . Wat sal ick
revs gecomen
zit
J.
1 Reeds de eerste uitgaaf van 1562 vond dit halve grootste" onverstaanbaar
en zette er daarom op den rand de verklaring b"~~• ,evenals op fol . 206 vu, 231 ro > enzv .
Zie Inleidin bl . 22, 23.
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baren? Die vrucht ws arbeyts, met pine ende smerte, daer na die
doodt. Hoort ghy ter rechter zijde : Bereyt de mate. Waer toe sal
ickse bereyden? Om uwen Naesten to meten, ende dan suit ghy
oock t ghemeten worden . Bereydt v ghy vuyre, ende en bljjft Matt. 7 . a . 2 .
niet lange. Hoort toe, v spreke ick toe, ghy looms gesinde 1 ) :
Den dach uwer maeltijt is tegenwoordich, uwe Spijse is al bereydt, etet rasch dat vette vleesch der dronekenen, op dat de
macht der * Beesten ghegheuen worde, Den sin is v // gegeuen Apo .17 . b .13 .
also to doen, (shy suit na die Beeste een cort gewelt bebben, (shy Fol
. 43 v° .
strijdet teghen het Lam, maer het Lam aal v t ouerwinnen, Die Apo .17 . b .14 .
is een Confine alder Coningen een Heere alder Heeren, * wiens Luce . l . c. 29 .
rijck blijft finder eewicheyt, Amen .
Apo . 12 . a . i .
Wy betuygen van hem, t dat hit is die daer comen sal, Jae t Apo . l . a. 4 .
by coemt haestelijck, de Heere Jesus, die een yegelijck * loon Rom . 2 . b.16 .
gheuen sal na zijne wereken,
Apo . 12 . a. 4 .
Amen 2) .

Q Een Liedeken van Hans
van Ouerdam, Na de wise vanden 26 .
Psalm, ofte : Ic weet een vrouken amoreus.
ICk west, die (odes woort bekent
* Dat by ter werelt moet lijden
Hans van Ouerdamme to Ghent
geeecooper tot zijnder zjjden
Die hebben sulcg gheproeft seer wel
Met noch meer ander vromen
Die door een 3) quamen int gequel
Die niet scheen fel
Maer zijn grout sy niet vernomen .
Maer om dat Hans van Ouerdam
En Hansken keescooper beyden
t Door craeht die haer van bouen quam
1 ) D . i . : BiJ', die een hoorn van het groote beest uit Daniel IV Ezra of de
0Penbaring , een heerscher over het ~roomsche riJ'k" huldigt . Zie de aanteekening op fol. 32 ro, 3$ vo.
2 In de uitgaaf van 1562, waarin, zooals men weet, bet volgende lied evenmin
als al de verdere liederen voorkomt, volgt op deze Plasts : »Hiernae volcht eenen
Brief van Hans KeescooPer dewelcke met den voorghenoemden Hans van Ouerrdamme geuangen lack
." Die brief staat op fol. 45 vu hierachter,
3 lemand .

Psa . 34. c. 20 .
2 Tim . 3 .b .12 .

Col, l . c . 29 .

11H

Mat . 10. b .17 .

Lac. 21 . b . i l .

Fol . 44 r° .

Luc. 21 . b .14 .

Den Raet .
Hane .

Den Raet .
Hans .
Den Raet .
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(hods woort sonderling verbreyden
Dies moeeten sy besueren dat
Sy namen haer to gader
En aettense int duysterste gat
Sijnde niet mat
Aenbaden sy God den Vader .
~ Sy zjjn to eamen voortgebrocht
Bouen al voor die Raetsheeren
Die hebben neerstich ondersocht //
Na haer gheloof ende leeren
* Mer haer went gegeuen een moat
Na des Heeren toeseggen
Die der werelt niet en Overt cont
Hoe cloeck van vont
Te vergeefs zijt ouerleggen.
Segt mijn Heeren, eprac Hans tot haer
A1 met voordachtigen sinne
In wat hugs zijn wy hier to gaer
Bruyctmer 1) recht oft gewelt inne
(shy zijt daermen dat recht gebruyct
God geef dat so moet wesen
Waerin beechuldicht ghy ons ? ontluyet
Dat by v duyct 2)
Ghy mijn Heeren hooch gepresen .
Waerom hout ghy ons geuangen vast
En gesloten na v belieuen
Hebben wy gedaen ouerlast
Als moordenaers ofte dieuen
Oft schelmstucken, wijset ons aen
Men weet sulex niet van v lieden
Wel waerom hout ghy ons geuaen
V weerpart plaen 3)
Salt v lieden wel bedieden
Hans eyschte stracx daer int gemeen
Wie zijn weerparty zijn soude
Daer was Raetsheer oft Monick geen
Die welc den naem hebben woude .
IIy sprack, waerom zjjn wy in bent
Isser geen weerpartije ?
Het is de Keyser valiant
U wederstant
9 Gebruikt men er .
3 Eenvoudi
weg .
~'

2

0tepbaart wat biJ u schuilt .

EEN LIEDEHEN DAN HANS DAN OIIERDAM.

Sprack een Raetsheere daer bye .
Tegen des Keysers Mayesteyt
Hebben wy doch niet bedreuen
* Na den gewelt hem toegeleyt
Van God, ende wil hem gheuen
Gehoor in als met goet verdrach
So veer dat finder maten //
Oock wetter waerheyt bestaen mach
V luq men sach
Vergaert tegen zijn Placcaten.
Ten is niet geoorloft zijn macht
t Suleke gheboden to waken
Aldaer treet by buyten de cracht
Van God verleent, wy dat laken
Hem geensins kennende daerin
Voor een Ouerst van trouwen
Meer Belt ons der sielen ghewin
Dat wy met sin
t Ghehooreaem Gods gebot houwen .
Sy hebben aengeheuen noch
Met haren quade beeweeren
Wat wilt ghy my besweeren doch
* Die roosen om to verneren
En werpen voor die honden fel
Die peerlen voor de swijnen
Neen, dat is tegen Gods beuel
Meer acht ickt wel
t Dan tlicht vergeefs laten echgnen.
Die Papen met haer valsche Leer
-F Teghen de waerheyt seer crachtich
Mochten niet etaen, dat deed haer seer
Daeromme waren sy clachtich
Aen den Wolf, die de Schapen soet
Daer na aen palen dede braden
Blusschen moest dat onnosel bloet
Haer wreet ghemoet
Eer sy haer mochten versaden .
Dus quam des doots vonnis subijt
Als die Procureur vermonde
Dat ghy Ketters verwesen zijt
Dat is daerom oorconde
Dat met v is ghedisputeert
Door verscheyden G}heleerden
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Rom .13 . a . 2 .

Fol. 44 v° .

Den Raet .

Hane.
+ Eea .10. a . 2 .

Acto . 5. d . 30 .
Hans.
* Mat. 7 . a . 6 .

Luc. 8 . b . 16 .
Luc. 21 . b.14.
Acto . 6 . b .10 .

120

Fol. 45 r°.

Eccl. 2 . a . 1 .

+ Eph . 6 . b .12.

Mat . 7 . b .13.
~Luc.13 . c . 22 .
4. Es. 2 .f.43 .
Apo . 2 . b .10.
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Mer willens hebt ghy o niet bekeert
Noch aengeueert
Donderwijsinge van weerden . //
Hadden wy openbaer mogen fijn
Disputeren met v Clereken
Wat ay a1 voor Gheleerde aijn
Dat hadmen dan molten mercken
Mijn Heeren, sprack Hana voor den R,aet
De Prooureur antwoorden
Seggende : Tis nv al to laet
Tis al to laet
Maer sy haer niet en veratoorden .
Sy worden voort geachict daer nae
Met lacchenden mondt sy gingen
Hans aprack : Tis nv al to laet, iae, iae
Men eachee van vruecht ontspringen
Sy haddent bey fijn ouerleyt
Ala voorsichtige Loeen 1)
Pat geeacooper met lanck verbeyt
Tis my gheseyt
wt trecken soude zjjn hosen.
Daer en tusschen in dit begaen
Son Hans het volek wat goets seggen
En also heeft by ooc ghedaen
Na haren cloeck ouerlegghen
Voorts elek aen een staeck staende daer
Deden sy haer offerhanden
Men schreue vijftienhondert Jaer
En vijftich claer
Wanneer ey to Ghent verbranden .
0 Christen * v ten stmt begeeft
t Aengrijpt nv Schilt ende Wapen
Siet dat ghy voor tBeest niet en beeft
Neemt een voorbeelt aen dees gnapen
Dat ghy met haer vercrijcht het loon
Gheen dinck laet v beletten
-F Dringt door denge poort nae de * Croon
Dien (~odee Soon
Den zijnen sal self opsetten .
FINIB.

1 Slimmerts • looze lieden . Deze trek is ontieend aan 'tgeen fol . 47 ro volgt
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Dit is een-

Fol. 45

v~.

en Brief van Jannijn

Buefkjjn, diemen noemt, Haas keescooper, finder geuanekenis geschreuen to (dent, Anno . 1550 1 ) .
EEn t salige wandelinge, ende een leuendich geestelijck ge- 1 . Pet. 1 .b .15 .
looue, hope, ende een warachtich Euangelijs betrouwen tot God
den Vader, ende den Heere Jesum Christum, onsen * eenigen Lnc . 2. b . 11 .
hulper ende salichmaker, wunsche ick mijnen beminden vrienden
tot een blijde tijdinge ende vriendelijeke groete, op dat ghi door
het eelue gelooue ende betrouwen , tot (hod t opwassen muecht in 1 . Petr. 2 . a .2 .
een nieu reyn leuen, welc leuen gespoort 2) ende rijekelijc geuonden
wort int heylich Euangelie . 0 ealich zijnae, die haer t reynigen Apo . 22 . b .i l .
ende heyligen na het inhout des Euangelijs, * sonder weleke rey- *geb .l2 .c.14.
1 . Joan. 3 .a .3 .
niginge ende heylichmakinghe niemant God noeh den Heere sien Phil . 1 . d . 27 .
en eal. Dus doet den raet des Heeren Jesu, by seyt : t Ondersoect Rom.12 . a . i .
de Schriftuere . Ende anders en heb is niet gedaen, gelijc is ende t Joan . 5 .d .39 .
die met my geuangen zijn, voor de Heeren des Keysers Rade geseyt hebben, ende connen ons wetter waerheyt niet beschuldigen .
Sy hebben ons gheuraecht, deen na den anderen, my ten eeraten,
oft is gedoopt was. Ic seyde : Ja mijn Heeren . Vrage : Hoe lange
is dat geleden? Antwo . Vier iaer min Heeren . Vrag. Wat hout
ghi van uwen doopsel in uwen iongen tijt? Antw. Giansch niet
mijn Heeren . Vrag . Van den Sacramenten der Priesteren, gelooft
ghy // niet dat daer vleesch ende bloet is, ende dattet God is ? Fol . 46
Antw . Neen is mijn Heeren, wat soude dat vleesch ende bloet
zjjn, ende (hod (seyde is voor de Priesters * Jesabels) legter mi 1 . Re .18 .b .i9 .
hier dese tafel vol, ick salse al wech blasen datse stuyuen, so en
zijnt dan geen goden, men can God niet handelen, noeh lichameljjc eten . Doen vraechden sy, oft ick daerby bleef . Ick seyde : Ja
is mijn Heeren, tot dat men my beter bewijst wetter Schriftueren .
1 Te geliJ'k
verbrand .

met den voorgaanden Hans van Overdam, gevangen genomen en
2 Ges rJeurd, gevonden.
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Doen was ick van den Raet wech geleyt, ende een ander voort
gehaelt, ende hebben tot thien also beleden, waer of den eenen
van de thien niet ghedoopt en is, ende heeft beleden dattet recht
ende goet is, ende seyde, hoe dat by eens is geweeat by den
Leeraer om ghedoopt to zijn . Doen vraechden hem de Heeren
Hoe quamt dat by v niet en doopte ? Soo seyde desen persoon
(ende is noch een ionc geselleken ende een vriendeljjc kint) Mijn
Mat . 16 . b .15 . Heeren, doen de Leeraer i) my het f gelooue voor leyde, my onderuraecht hebbende, mercte wel dat ick noch ionc in het verstant
was, beual mi dat is de schriftuere noch meer ondereoecken aoude .
Doen begeerde ic, dattet geschien soude . Doen araechde by my,
oft ick wel wiste, dat de werelt suleke menscen doodet ende verbrant. Ic seyde : Ic wetet wel . Doen seyde by my : So bidde ie v,
dat ghi op deer tijt hier mede paciencie hebt, tot dat is op een
Joa . 5 . d . 39 . ander tit wederom come, t Ondereoect de schriftuere ende bidt
den Heere om wijsheyt, want ghy zijt noch een ionc man . Ende
so schien 2) wy. Doen vraeehden de Heeren : 1st v dan leedt, dat
ghy niet gedoopt en zijt ? . Hi seyde : Jet mijn Heeren . So vraeehden ay noch : En oft ghy nv niet gheuangen en waert, sout ghy
v laten doopen ? Hy seyde : Jae is mijn Heeren . Doen Overt by
Fol. 46 v° . vanden Raet geleyt. Nv // siet lieue vrienden, dit zijn schoon
teeckenen ende miraculen, doet uwe oogen open, dat sulcke ionge
menachen haer seluen voor die waerheyt, haer lichamen finder geuanekenisse, is finder Boot geuen . Den Heeren is geseyt dat ai
alle hare geleerde voortbrengen souden, men sal haer lieden bewijJere .14. b .13. sen wetter waerheit dattet al * valsche Propheten zijn, ende dat
Si de werelt bi na M.CCC. Jaer 3) met hare valscheyt bedrogheri
hebben, ende lieuer int openbaer op een Scauot int midden der
Merct met haer spreken dan int heymelijc, ende de Papen en willen dat niet doen, si aoudent haer lieuer veel laten costen . Also
zijn alle geleerde beroepen geweest tot disputeren, in die consistorie present alle de Heeren van den Rade, ende daer oock vier
die principals geleertste Papen van Gent by waren . Ic hebt gehoort, want is wasser present bi.
Joan . 5 . d . 39 .
Dus * ondersoect de scriftuere, die de Heere v gebiet to ondersoecken, ends daer na to doen, op pens van uwer sielen verdoeme4 Deze leeraar + die rondreisde om to doopen, waartoe alleen mannen van ziJ'ne
Positie de bevoegdheid hadden - in het Noorden heetten deze steeds »oudsten"
of ~bisschoPpen+' -, had dus bezwaar er tegen gshad aan dezen broeder den
doop to bedienen wegens liens J'eugdigen leeftiJ'd + weinig grondig geloof en uit
vrees dat de J'onge man geen waarborg hood van volstandig to zullen b1iJ've r,
2 Scheidden.
3 Bedoeld is : sedert den tia'd van
onstantia'n .
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nisee, ende int * eewige vyer geworpen to zijn, daer eewich wesen Mat. 3 . b .10.
sal t schreyinge der oogen ende cryselinge der tanden, Welcke + Luc .13 .c .26 .
scriftuere o die Papen verbieden to lesen, op de pene, hier v leuen
lane * gehaet to wesen van alle menschen, ende v lichaem aen Nat . 24 . a. 8 .
eenen staec verbrant to wesen, dwelt seer haest gedaen is, somen
siet. Pus doen wi lieuer dat de Heere gebiet, al zijn wi eenen
cleynen tijt t veramaet, ende van den menscen wt deser ellendi- Mat . 5 . a . il .
ger werelt verworpen, ende rusten inden Heere, dan to doers dat
de t menschen gebieden, ende den eewigen tijt (hods viant to zijn Osoe . 6 . a . 2.
in die afgrjjselijeke Helle . fi Dus ondersoect de seriftuere met een Acto .l7 .b.11 .
gerechtich herte tot • Gl-odt, die Heere sal v verstant gheuen . Die
Heere sy met o . Mijn liefde wunsche ick v . By my Jannijn Buefkijn, geuangen to Ghent, om dat * ghetuyghenisae Christi . / / Ick Apoc, i . a . 9 .
Fol . 47 r°.
wensche salicheyt alien den ghenen, die den Heere van
ongeueynsder herten soecken . Gheacreuen
int duyster met arm
gereetschap.

Q

her ina volcht, hoe dese twee voorgaende, to weten, Hans van
Ouerdamme ende Hana keescooper ter Boot gegaen zijn .
ALe dose twee Schaepkens verwesen waren, sprack de Procuruer
G}enerael. Dat ghy als Ketters verwesen zit, is daerom, datter
diuerache Gheleerde met v ghedisputeert hebben, ende ghy en hebt
v niet willen laten onderwjsen . Hans van Ouerdam . Mijn Heeren
hadden wij moghen int openbaer disputeren, men soude wel gheeien hebben wat gheleerde dat geweest zijn . De Procureur GleneraeL Tis nv al to laet, tis nv al to laet . Doen worden sy beyde
wech ghesehickt ende ghinghen met lachenden monde, Hans van
Ouerdam segghende : Jae iae, tis nv al to laet . l?ude Hans keescooper had hem met Hans van Ouerdam besprok :n, dat by opt
Schauot zijn onderhosen soude wt trecken ende terwijlen soude
Hans van Ouerdam, met tvolck spreken, twelck alsoo gheschiede .
Doen die scherprechter Hansken helpen wilde, begeerdet Hansken
alleen to doen, om dat Hans van Ouerdam to langher
totten voleke spreken soude. Dit gheschiet
zijnde, zijn Si elc aen een staec
gestelt, ende hebben haer
lichamen Gode op
geoffert . //
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Een

Liedeken

van

Hans

keescooper. Na de wijae . Yanden 29 .
Psalm . Ofte, GFenade
ende vrede i).

Psal . 20 . a . 3.

Mat . 10 . C . 22 .
24 . b. 13 .
Mat . 13 . b .13 .

Luc . 21 . b .11 .

0 Heer v wil ick louen
GFhy die v ledekens al
* Toeseynt stercheyt van bouen
her in dit aertsche dal
Pat sy vast staende bljjuen
Tegen den quaden hoop
Als haer de boose drijuen
Hebben tot v een loop.
Siet doch wat vromer Helden
Verschenen daer to Cent
Hoeseer datmense quelden
t Bleuen vroom ataen ten ent
Een genaemt Hans keescoper
Die daer was me geuaen
Daer hebben wp een proper
Cleyn lietken of begaen 2) .
~ Sy deden hem voor comen
Die Heeren vanden Raet
En hebben scherp vernomen
Na zijn gemoet en daet
Sijt ghy gedoopt, ey vraechden
Ja ick, sprat hy gene 3)

Den Raet
Beeacooper.

Hoe Lang jet dat ghijt waechden
Vier Jaer tgeleden is .
Sy vraechden zyn gemoede
Van sPriestera Sacrament
Oft niet was (hod vleysch bloede
Hy antwoorde pertinent
Neen, soud is dat geloouen
Den disch legt vol vant aea
Sy sullen al van bouen
Stuyuen als icse blaes .
1 N°. 12 van den Ausbundt : »0 Herr dich will ich loben", met het oAschrift .
nDiese nachfolgende Geschicht hat sick im Jahr 1550 . Zu Gendt and Lo wen begeben, and geht im Thon, All die ihr ~ 'etzund leidt Verfolgung und Trubsal.Oder
wie der Bentzenhawer."
2 In handen gekregen, aangetrofl'en
3 Snel,
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Aldus en zijnt geen goden
Men mach lijfachtich Godt //
Geensins eten als broden
Is dit also v slot
Ja, tot dat sy my wijaen
Een beter met schrift elaer
Doen hieten ay hem rgsen
Dat by sou gaen van haer.
Daer went gesegt, laet halen
A1 v Gl-eleerde voort
Men salse altemalen
Bewijsen met waer woort
Pat sy sijn * valsch Propheten
Die dertien hondert Jaer
Hebben door haer decreten
Bedrogen des werelts schaer .
0 menschen wilt v keeren
Van dese women quaet
t Die comen in schaepe cleeren
Binnen zijnde vol haet
Het zijn Antechrists knapen
Die maecken groot getier
Menschen sielen to rapen
Tot dat eewige vier.
Dua wilt sonder vertoeuen
Gaen tot v schepper Heer
A1 wat ghy suit behoeuen
Dat vint ghy in zjjn leer
Christus sal v recht stueren
-{. Blijft ghy vast by zijn woort
En ghy suit wel gedueren
Als wint, storm coemt aen boort .
Duysent vijfhondert iaren
Vijftich getelt daer an
Doers sachmen openbaren
Desen dapperen man
En aen een pael staen branden
By zijnen lieuen Broer
* Nv zijn sy in (hods handers
Verlost wt awerelts beroer . / J
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Mat . 24 . b. l i .

fiat . 7 . b .15 .

Mat . 7. c . 24 .

Sap . 3 . a. l .
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Fol . 48 no.
[ISo . 1 .]

(I

Dit is een-

en Brief van Jerolli-

mus Segerez, geschreuen in der geuanckenis tot Antwerpen, aen zjjn Huysurou
ghenaemt Lijsken, die oock
aldaer gl~euanghen
lath, Anno
1551 ') .

Yreest God alle tijt .
Q

In Keysers Stoel lath ick geslooten ende bewaert, Om het getuygenisse Jesu Christi was
ick seer beswaert, ende gheslooten tusschen mueren . Ende die duer is sterc,
maer het is des Iieeren were,
daeromme by my ooc
sterekt.

Jud. l . a . 2 .
GHenade ende vrede, ende vruecht, blijschap ende trooet, ende
1 . Cor. 1 . a. 3 . t een vast Ghelooue ende ghoet betrouwen, met een ~ bernende
+ t Col . 2 . a . 7 . liefde tut (~odt, ~vunsche ick v, mijn alderliefste Huysurouwe Lijs1 . Pe . 4 . b . S.
1 Jeronirnus Segersz . ~ketelaar" of koPerslager, is 4 September 4551 levend
verbrand . De terechtstelling van ziJ'ne vrouw LYsken Elisabeth Dirks werd uitgesteld
tot na afloop van hare bevallingb . ZiJ' is eerst 49 Februari van 't volgende
b
J'aar ))al levende in eenen sack gesteken ende verdroncken", Antwerpsch Archievenbiad, Viii, bl . 416 . ZiJ' beet daar hY
;~sbethArn waarschiJ'nliJ'k voluit : LYsbeth, dochter Van Dirk Aertsz. Eeni ~' a brieven van haar aan Karen man staan
tusschen de ziJ',~~ in ~; ziJ' kon, zelve in den kerker li~'gende, hem niet bezoeken ,
'teen
antlers b :.; het toenmaliga ~'evangeniswezen in den regel aan betrekkingen
d
en vrienden vats de gevan enen
vriJ'stond . Zie over LYsken het uitvoerig bericht ,
~'
uit het Groote O erboek van 1615, I, 139-441 door Van Braght, b1. '127 vg. en
bl . 4l17 overgenomen ; en over Seghersz, het artikel van Ds. P . H . Veen in de boo s~' ez

inde Bi'dra9en, 4864, hi . 82--902 .
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ken Diereks, die ick voor Godt ende zijn heylighe GFhemeente i)
ghetrout hebbe, ende my also nae des Heeren beuel tot Bender
* huysurouwen ghenomen hebbe, Trooet, blijschap ende vruecht 1 . Cor. 7 . a. 2 .
moet by v, mijn lieue huyaurou, vermeerderen ende vermenichfuldicht werden.
Ick bidde den Heere aoo neerstich voor v, dat by v wil vertroosten, ende of nemen dat v to swaer is .. Ick wetet wel, mijn
wt//vercooren schaep, dat ghy seer bedroeft zijt om mijnent wil, Fol . 49 ro.
maer stelt doch alle droefheyt bezijden, ende siet op den * Her- Hebr. 12 . a . 2 .
toch ons gheloofa, ende op den voleynder Jesum, ende laet ons
voortaen in alle gherechticheyt ende heylicheyt wandelen, als kinderen des vredes, ende laet ons t den tijt der genaden dock wel 2 . Cor. G . a . 2 .
waer nemen, ende deneken wat Ben grooten ghenade de Heere aen
oils bewesen heeft . Och mijn lieue huysurou, ghedenct doch wat
Ben t ghetrouwen godt dat wy dienen, by en sal ons niet be- 1 .Cor .l0.b .13.
schaemt laten, ghedenct hoe trou dat by de kinderen van * Israel Exo. 14 . a . 2.
met Ben wtgestrecte handt van den diensthuyse Pharaonie ende wt c .21 .
Egypten geleyt heeft, door dat roode meyr, ende gedenekt hoe sy
hxer moesten bereyden, eer ay wt mochten trecken, ende hoe dat
sy dat t Paeschlam aten met ongesuert broot, staesde moesten sy Eao .12 . a . 3 .
dat Paeschlam eten, ende dat ongesuert broot dat sy hadden, dat
schorten sy in haer cleederen, ende beghonsten wt to trecken na
der woeatijnen, ende den Enghel des Heeren ginek voor haer, des
daechs in Ben t Colomne der wolcken, ende des nachts in Ben Ego . 15 . d . 21 .
Colomne des vyers, ende liehtese alsoo, * maer doen sy benaut Ego . 14 . c.10 .
waren van Pharao ende zijn Heyr, doers beghonst dat volek to
murmureren teghen Moysen, want sy en haddQn geen vast betrouwen op den Heere, dat by haer wt soude leyden, maer de Heere
seyde tot Moysen wat by doers wilde, ende hoe dat by zijn macht
aen Pharao ende aen zijn heyr thoonen wilde, ende by geboot
Moysy, dat by de roede soude nemen, ende slaen in der zee, -! ende Ego . 14 . c. 21 .
doers Moyses in de zee sloech, (soo verdroochde die zee, ende dat
water deylde hem van malcanderen) ende het stelde hem als Mueren ter rechter ende ter slinc//ker zijden, so Bat sy Brooch door Fol. 49 v^ .
1 Dus in eene godsdienstoefenin ~', ten overstaan van ziJ'ne christeliJ'k gemeente ?
Later ~'eschiedde het zoo. WiJ' hooren van eene godsdienstoefening to Breda in
Ben huffs aan de Voorstraat, op 5 Au ustus
9579 of 1572, des avonds to 9 of 10
~'
uren : er waren omstreeks honderd Personen evergaderd om Predicatie to houden
en Ben Paer to trouwen" . Het Groote 0 erboek van 1695 heeft II bl. 29G > Bit
bericht uit »eene Particuliere memorie der ouden" . Van Braght nam 't over,
bl 604 . In het vonnis van de amsterdamsche vierschaar over Anneke Hendriks ,
10 November 9571 geveld en o . a, bJ
i' Van Braght, hi . 538 gedrukt, wordt ziJ' beschuldigd van : »oock haer met haer togenwoordigen man op de Mennoniste maniere latende trouwen by nacht in Ben LandhuYs ."
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de Zee ginghen, ends Pharao volehde met zijn Heyr nae, ends by
verdranck met alle zijn Heeren ends volek, maer Israel quam daer
Ego. 15 . a . l, sonder schade door, ends * sy loefden ends daneten Godt, dat
hyse vanden Diensthuyse Pharaonis verlost hadde, maer sy en
waren doen noch niet jut Beloefde Lant, sy quamen in die grouEgo .15. c . 22 . welijeke t Woeetijne, ends daer en was geen broot, het broot dat
Eao .12. d.34. sy wt Egypten brochten, dat en was niet vele, het was dat -4onghesuert deech, dat sy in hare cleederen schorten, doen sy wt
Egypten toghen. Doen wasser benautheyt om dat sy niet to eten
Eao .16. b .16 . en hadden, maer de Heere spijsdese met dat * Hemela broot .
Psa . 78 . b .24.
Alsoo oock mijn alderliefste Huysvrou, wy en hebbent oock niet
al gewonnen, als wy de Waerheyt bekent hebben, ends ons al
vander werelt afghescheyden hebben, ends ells wellueten ends begeerten versaeckt hebben, maer wy moeten oock strijden tegens
Eph . 6 . b. 12 . de Vianden, dat is, wy moeten hier in dese werelt t strijden
tegens Keyseren ends Geweldighen ends Princen deser werelt . Wy
2. Ti. 3 . b . 12 . moeten in dese Werelt 1j den : Want Paulus heuet gheseyt, - dat
alle die Godtsalich willen leuen in Christo Jesu, moeten veruolginghe lijden : Wy moeten de Werelt, Sonde, Doot, Duyuel, ends
al verwinnen, niet met wterlijeke Sweerden ofte Spiessen, maer
Eph . 6 . b .17 . met dat 4. Sweert des Gheests, dwelck is (hods Woort, ends metten Sebilt des Gheloofs, waer mede wy alle scherpe Pijlen, die als
vier zijn, of mogen schutten ends den Helm der salicheyt op oils
hooft, aengedaen met dat Pantsier der gerechtieheyt, ends om ones
voeten gheechoeyt tot bereydinghe des Euangeliums . Als wy also //
Fol. 50 r°. met dese wapenen versterckt zijn, so sullen wy wel met Israel
door de Woestijne raken, ends ells ones Vianden verwinnen ends
2 . Tim . 3 . a . 8 . wederstaen, sy moeten tot schanden worden, die teghen de * Waerheyt strijden. gls nv de kinderen van Israel wt de Woestijne
waren, wt de grouwelijcke ends veruaerlijcke Woestijne, deer de
Deut . 8 . a . 2 . Slanghen vier spoghen, -1 ends veertich Jaer lanek door ghewanNehe . 9, c .21 . delt hadden, ends waren door soo menich perijckel ghecomen, ends
+ Nu . 21 . a. 1 . -I- hadden soo veel steden ends Landen aen dese zijde der Jordanen
Deut . 2 . f. 33 . in geuomen, doen hadden sy dat beloefde Lant noch niet in, want
Deu . 34 . a . i . sy en waren noch niet ouer de Jordane, maer de Heere * thoonde
Mosi dat Beloefde Lant van verre . Och mijn lieue Huysvrouwe,
is hebbe dat beloefde Lant oock al van verre ghesien, ick hope
Apo . 21 . b .12. haest in de echoone Stadt to comen, deer Joannea of schrij ft, t die
seer verciert is, hear Fondamenten zijn twelf costelijcke steenen,
ends haer Mueren ends straten van louter ends claer gout, ends
de stadt heeft twelf poorten, elcke poorte van sender peerlen, ends
deer en is geenen nacht, want de Heere here Gl-odt verlichtse .
Ends de Heere aeyde tot Mosen, dat by dat volt niet jut beloefde
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Lant en soude leyden, maer -{Joaua brochtse daer in, ende de Joeue . 1 . a . 2 .
Heere * leydese droochs voets door de Jordane, ende geboot haer, ' Jos . 3 . d .14 .
dat sy zijn geboden ende rechten souden houden, so soude by alle
hare vianden voor hare voeten wt stooten, ende als sy zijn gheboden ende rechten ouertraden, t so gaf haer de fIeere in haerder Josu .7 .a .4.
vianden handen, also dat sy geslagen 'worden van haren Vianden, Jndie . 2 . b .11 .
doen sy nv ouer de Jordane waren, doen en hadden sy dat Lant
van Beloften noch niet in, daer honich ende melek // vloeyde, Fol . 50 v°.
maer Si moestent met louter geweld innemen, ende alle hare Vianden dooden, ende de steden met * vier verbranden, also moeten Joen . G . c . 21 .
wy ooc het Beloefde Lant met ghewelt innemen ') : Want Christus seyt, t dat het rijcke der Hemelen ghewelt lijdt . Ick weet nv Mat. ll .v .12 .
eerst wat dat strijden is, niemant en wetet beter, dan diet besocht 2)
heeft, sy comen soo listich aen, om ons to verleyden .
Wetet dat ick uwen Brief met mijn moeder 3) ontfanghen hebbe,
den welcken ick met tranen las. Ick bedanck v, dat ghy my soo
hertelijeken daer mede troost, ende ick verbljjde my, als ick hoorde,
dat ghy soo wel to vreden zijt .
Q Wetet myn Wtuercoren beminde Huysvrouwe Lijsken, hoe
dat is voor den Marekgraue gheweest hebbe, ende by hadde daer
twee Preeekeren by hem, met twee Schepens, ende den Clerek
vanden bloede, ende by vraechde my, oft ick my noch niet beter
bedacht en hadde, segghende dat by die twee goede mannen oft
heeren, daer toe verwillicht 4) hadde, waert dat ick my wilde bekeeren, dat sy mijn Siele winnen mochten . Ick seyde dat is min
gelooue niet verlaten en wilde, want het is de waerheyt . Doen
vraechden sy my, wat mijn ghelooue waer. Ic seyde tegen de
Monicken : Vraechtet den Marckgraue, dien hebbe ick mijn ghelooue beleden, vraechtet hem . Sy quelden my seer . Ick en wilde
haer niet met alien segghen . Sy vraechden, waer van dat ick wiste
dattet de waerheyt was, oft (hod mondelinghe met my gesproken
hadde . Als sy anders niet van my crijgen en eonden, soo worde
mijn Belijdinghe ghelesen, Hoe dot ick niet en hielt van het Sacrament. Ic seyde : Neen dan eenen broot God . // Ende de Papen Fol . .51 r° .
waren gram, dat ick haren Godt soo verachte . Sy wouden al met
my spreken. Ick seyde : Ic en wil v niet * hooren, noch oock met Mat . 7 . b .15.
V spreken, maer laet mijnen Broeder hier comen by my, so wil
is wel met v spreken, ende onse gelooue belijden . Doen vraechden
1 Niet in den zin der Munsterschen bedoeld >; maar> zooals reeds uit de aanhaling J'uist van dat biJ'belwoord bliJ'kt, van den ~' eesteliJ'ken striJ'd, noodig om
Gods koninkriJ'k to veroveren .
2 Ondervonden .
3} Die hem dus in zJi'ne gevangenis had bezocht .
4 Toe ~'estaan .
II.
9
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sy my, oft ick niet sterek genoech in mijn gelooue en was, dat
ick my op mijnen Broeder beriep . Ick seyde : Ja, mijn gelooue is
sterck ghenoech, maer om dat ghy onse woorden niet verdraeyen
en lout. Doen seyden sy : Wy en sullen uwe woorden niet verdraeyen . Ick seyde : Ick kenne v al wel, ende weet uwe schalckheyt wel . Ende de Marekgraue seyde : Het sal v gheschieden .
Ende is meynde, dat by seyde, dat h3 eenen Bibel mede soude
brenghen . De Papen seyden : Als de kinderkens ghedoopt waren,
dan hadden sy gelooue . Ende ick loech daer mede, ende seyde,
waerom dat sy dan niet in Turckien en toghen om de Tureken
to doopen, ist datmen dan geloouich wort, so ghy segt, so souden
sy oock geloouich worden. Sy seyden : A1 waert datmen de Turcken doopte, het souden euen wel Tureken blijuen . Ende sy quelden my seer, dat is of soude wijeken, ende een goet kint der
Roomscher Kereken zijn . Ende de Nlarckgraue met de Schepens
waren so met onrechtueerdige bermherticheyt tot mywaerts beuanghen, dat sy seyden : Oftmen v het leuen liete, ende dat ghi a
bekeerde, ende een goet kint der Roomscher Kercken worde, Ic
soude goede hope tot v hebben, want ghy zijt hier ionek ende
onnooselijck toe ghebrocht, ghelijck ick wel weet van wien, (hy
haddet op GFielis van Aken) ende ooc om dat ghy van so goede
Ouders zijt, ende v moeder die sterf haest van rouwe. Iek seyde
Fol . 51 v°. A1 stont de // duere open, ende dat ghy seyt : Gaet, ende en segt
maer : Het is my leedt . Ie en soude niet gaen, want ick weet wel,
dat ick de Waerheyt hebbe . Doers seyde de Marckgraef: Ic sal v
leuende branden, wilt ghy niet hooren . Doers loech ick daerom,
2 . Ma . 6 . c27 . ende seyde : * A1 wat ghi my mijns geloofs haluen doet, dat wil
is geerne lijden . Ende by seyde : Sin wijf is de meeste Ketteresc
die in de Stadt is .
Ick en can den Heere niet to vollen dancken van alle de groote
stercheyt ende cracht die by my geeft in deser noot . Ick beuinde
Pfla . 91 . b .15 . met der tijt wel, dat de Heere met ons is, want by t helpt ons
so trouwelijc wt alder noot, by is sulcken getrouwen Hooftman,
Job. 5 . c . 21, by gheeft zijn knechten alsulcken moet, 1- hij sterektse dat sy niet
en vreesen, sy en' vreesen noch en beuen niet, door de groote
liefde, die si tot haren Hemelschen Vader hebben, want Paulus
Rom . 8 . d . 36 . seyt : * Wie sal one scheyden van de liefde Godts ? druck P oft
angst? oft veruolginge? oft honger? oft naectheyt? oft perijekel? oft
Pea . 44 . c . 23 . sweert ? Als daer gheschreuen staet : t Om uwent wille worden wy
2 Cor. 4 . b . i t . ghedoot den gantschen dach, Wy zijn gerekent als Slachschipen, die
ter doot ghebrocht worden, Maer door desen verwinnen wy verre'),
1
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om zijnent wille, die one liefghehadt heeft, want ick ben seecker,
dat noch doot, noch leuen, noch Enghel, noch Vorstendom, noch
heerschappie, noch ghewelt, noch teghenwoordighe, noch dat toecomende, noch hoocheyt, noch diepte, noch oock gheen ander
Creature, ons scheyden en mach, van de liefde die in Christo Jesu
onsen Heere is .
Daerom mijn alderliefste Huysvrouwe Lijsken, * schict v na Ro . 12 . b. il .
den tijt, ende weest doch verduldich inden druck, ende t gesta- t 1 . Tim . 5 .a .5 .
dich int // ghebedt, ende siet doch altijt op de schoone beloften, Fol. JN 9'0.
die ons ouer al beloeft zijn, ist dat wy tot den -{- eynde volstan- Mat. 24 . a .13 .
dich blijuen . Ende laet ons den Schat doch wel bewaren, want wy
hebben alsulcken * schat in aerden eaten, ende den seluen schat 2 . Cot. 4 .a . 7 .
en connen wy niet verbergen, by breect ouer al wt, by is veel to
costeljjck om to verberghen, wy zijn soo blijde met desen schat,
weleke achat is onse ghelooue, hope ende liefde, ende die en sullen ons niet t ledich laten, al setten sy ons alleen in een doncker 2 . Petr . 1 . a.3 .
gat van malcanderen verscheyden, den schat is van snicker aert,
by en wil niet verborgen wesen, de eene roept den anderen aen,
ende atom so zijnen schat wt, op dat by ghesien mocht worden,
wy zijn so wel ghemoet, de Iieere hebbe eewich lof ende danck,
wy roepen, wy singhen, met malcanderen, wy bedrjjuen alsuleken
vruechde 1- om malcanderen to troosten, ende to stereken, de Mal . 3 . c . 16 .
* Heere geeft alsulcken stercheyt ende cracht, dat wy hem niet to '~ Ps . 84 . a . 8 .
vollen daneken en connen van de groote genade, die by aen ons
bewijst . t Daeromme en worden wy niet moede, al ist dat onsen 2 Cor .4 . b . iG .
wtwendighen mensche vergaet, so wort nochtans den inwendigen
mensche van loge to loge vernieut, want onsen druck die tijtelijck ende licht is, brengt een eewige ende ouer de mate ghewichtighe salicheyt, ons die niet en sien op dat sienlijek is, maer op
bet ghene dat onsienlijck is.
Aldus mijn lieue Huysvrouwe, en laet doch niet of den Heere
uwen (hod wt * ganscher herten to dienen, ende zijne t voetstap- Mar . 12. c. 30 .
pen nae to volgen . Want wy weten, ist dat onse - aertsche buys ~ 1 . Yet .2 .c21 .
deser wooninghe ghebroken wort, dat wy een timmeringhe hebben 2 Cor . 5 . a . l .
van (hod, een hugs niet met handen ge//maeckt, maer dat eewich Fol. <'.2 v°.
is inden Iiemel . Daer na haecken wy, na once huysinge die inden
Hemel is, ende verlanghen daer na, om daer mede gecleet to worden, want wy willen lieuer gecleet zijn, dan ontcleet worden
Want also langhe als wi thugs zijn inden lichame, so gaen wy
Pelgrimagie int of wesen vanden Heere .
Daeromme mijn lieue Huysvrouwe, siet doch neerstelijck toe,
dat ghy den tgt uwer * Pelgrimagie met vreesen ende beuen vol- 2 Pet. l . b .17 .
eyndet, niet met suleken vreesen ende beuen dat wS de Werelt,
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oft voor de Werelt souden vreesen oft beuen, om dat si so verMat .10 . d. 28 . woet op ons zijn, maer wy sullen voor den •F Heere vreesen ende
beuen, also dat wij zijn gebodeu ende Rechten sullen houden, ende
also den tijt onser Pelgrimagien inde vreese des Heeren voleynden, ende het eynde ons geloofs daer of brenghen, to weten,
Esa. 51 . b . l i . onser sielen salicheyt, soo sullen wy eewich met den t Heere I)
verblijden, ende dan sullen wy hem in de verrjjsenisse der Dooden ghemoeten . Daeromme en wilt de Werelt niet vreesen, want
Mat . l0.d .30. de * hayren ws hoofts zijn al ghetelt, sy en hebben gheen macht,
Joan . 19 .a .10 . ten sy datae haer van t bouen gegeuen worde . Ende Christus seyt
t Mt . 10 . d28 . Ende -I- vreest v niet voor die dat lichaem dooden, maer vreest
hem, die de macht heeft, na dien dat hit lichaem gedoot heeft,
Luc .13 . c . 26 . oock macht heeft, de Siele in der Hellen to werpen, deer * sa,l
+Eea ..d
.24
66 weeninge der oogen ende knersinge der tanden 2), ende t haren
. zijn
+ Apo .14,c .11 . worm en sal niet ateruen, -I- sy en sullen daeh noch nacht rusten .
De almachtige, eewighe, ende crachtighe God wil v also verstereken
Apo . 2 . b .10 . ende vertroosten met zijn ghebenedijde Woort, dat ghij doch * ghetrouwe muecht blijuen, tot den eynde toe, so suit ghy ooc onder
Fol. 53 r°. den // t Altaer comen by alle lieue (hods kinderen, deer sullen
p, b. 9 . alle
tranen van once oogen gewasschen worden . Deer sal alle
+ .t°
po . 1 . a.4 .
4Phil3
. . c . 21 . tribulatie een eYnde hebben, * din sal onse verworPen lichaem
verclaert worden, ende den beelden zijnder claerheyt geljjc zijn .
Joan . 16 . c .20 . Dan sal onse f weenen in lacchen, ende trueren in blijschap verHeb . ll . d .16 . andert worden, din sullen wy (die eenen cleynen tit 4- veracht
ende versmaet, iae veruolcht ende veriaecht worden, ende met
grooter echande ende pijne ende versmaetheyt ter doot gebrocht
Apoc . i . a . 9 . zijn, om het t getuygenisse Jesu Christi) eewich triumpheren,
Apoc . 7 . a . 9 . ende metten bore eewich leuen . Wi sullen met * witte cleederen
gecleet worden, also Joannes in zijn Openbaringhe ghetuycht, van
Apo . 20 . a. 4 . de sielen der geenre, t die gedoot warm om (hods woort, ende
om het ghetuychenisse dat sy hadden, ende sy laghen onder den
Apo . 9 • a• 9 • t Altaer, ende riepen met luyder stemmen, segghende : Heere, ghy
die deer heylich ende warachtieh zijt, hoe langhe en ordeelt guy,
ende en wreect ghy onse bloet niet, aen de ghene die opter Aerden woonen, ende haer wort ghegeuen een yegelijck een wit cleat,
ende haer wort gheseyt, dat sy noch een we3=nick souden beyden,

•:

9 »Ons" ontbreekt hier in alle uitgaver .
2 Deze tekst wordt door Hans Keescooper, fol . 46 v0, aengehaald in de vertaling : schreY~
inge der oogen
~ ende criJ'selin~,ge der tanden . Van Liesvelt en Mattliens
Jacobs hebben : huy~,
lime ende knersinga der tanden . Het Nieuwe Testament van
Jan van Ghelen 9528 : ghescrey ende ghekners
der tanden . Die lezing in de brie~,
yen is to vreemder, omdat wiJ' J'uist biJ' een tekst als dezen geene wiJ'ziging van
de woorden verwachten • of is daarin nob
g eene andere vertaling gevolgd 2
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tot dat haer mode knechten ende haers broeders ghetal veruult
ware, die oock noch gedoot souden zijn, ghelijck als sy . Och wat
een heerljjck volck sullen wy zijn, als wy met die groote Schare,
daer Esdras of schrijft ende Joannes in zijn Openbaringhe, ende
seyt, * dat by een groote Schare gesien heeft, die niemant en 4 . Es . 2 . e. 42 .
heeft connen tellen, wt alien Heydenen, Geslachten, Volcken ende Apoc . 7 . a . 9 .
Tongen, staende voor den Stoel, ende voor het Lam, ghecleet met
witte cleederen, ende Palmtacken in haer handen, ende sy riepen
met luyder stemmen, segghende : Salicheyt sy hem // die op den Fol . 53 v° .
Stoel ons Godts sit, ende den Lamme . Dit zijnse, die wt grooter
tribulation gecomen zijn, ende hebben haer cleederen ghewasschen,
ende hebbense wit ghemaeckt door dat bloedt des Lams, daerom
zjjn sy voor den stool Godts, ende dienen hem dach ende nacht
in zijnen Tempel . Ende die op den stool sit, sal ouer haer woonen, ende sy en sullen niet moor t hongeren noch dorsten, noch Esa . 49 . b . ll) .
de Sonne en sal niet moor op haer vallen, noch gheenderley hitte,
want hot Lam midden inden Stool sa,lse regeren, ende by salae
totter Fonteynen des leuenden waters brenghen, ende God sal alle
t tranen van Karen oogen afwasschen . Ende Esdras ghetuycht van Apo . 21 . u . 4 .
de selue Schare, ende seyt, dat sy * stonden midden op Sions 4 . Es . 2 . e.42.
Berch, ende waren ghecleet mett witte cleederen, ende midden
onder haer stout eon, langer dan alle de andere, ende by ghaf eon
yeghelijck van haer t Palmtacken in haer hant, ende by sette eon Apuc . 7 . a . 9 .
yegelijek eon Croone opt hooft . Ende Joannes seyt, t dat by each Apoc . 4, a . 6 .
als eon glasen Zee met vyer ghemengt, endc de ghene, die de vie- 15 . a. 2.
tone behouden hadden, vander Beesten ende haer Beelt, ende haer
teecken, ende vanden getale haers naems, staende op de glasen
Zee, hebbende Godts herpen, ende songen hot Liet Moysi des
knechts Gods, ende hot Liet des Lams . Siet doch mijn lieue Huysurouwe, wat heerlijcke beloften dat wy ouer al vinden, * die God 2 . Cor. 2 . a . 8 .
alle lieue ende ware kinderen gheuen ende schencken sal, die hem
hier ghetrouwelijek by blijuen, ende die haer leuen tot des Heeren
prijs geeynt hebben, ende her t cleederen wit gewasschen hebben Apo . 7 . c . 14 .
door dat bloet des Lams .
Och mijn hertgrondelijeke lieue Huysvrouwe, ick en can den
Heere niet genoecli l/ daneken van alle zijn groote duecht, die by Fol . 54 r° .
aen my bewijst, by geeft my alsulcken stercheyt ende cracht, dat
ickt niet wt spreecken en can . Och nv beuinde ick wel, dat de
;- ileere eenen ghetrouwen Noothelper is, by en verlaetse niet, die Psa . 91 . b .15 .
op hem betrouwen . * Want wie op den iIeere betrout, die en sal Esa . 45 . b .17 .
niet beschaemt worden, by sal ons 'I' bewaren als den appel zijn- ~S~: 2. C; 73 •
der ooghen, by sal ons van aIle ghewelt des Duyuels ende tyra~nme
deser Werclt yexlossen . Joe by sal ons bewaren, dot wy niet finder
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Hellen en sullen varen, ist dat wy hem anders ghetrouwe by blij~Iat. 24 . a . 23. uen tot den eynde toe, want Christus seyt : k Wie volstandich
blijft tot den eynde, die eal salich zijn.
Och mijn hertgrondelijcke lieue Huysvrouwe, blijft doch den
Heere
* ghetrouwe tot der doot toe, want de Croone en is niet
Apo . 2 . a .10 .
int beghin, noch oock int midden, maer int eynde . Ist dat ghy
den Heere ghetrouwe blijft, by en sal v niet verlaten, by sal v
Jaco . 1 . b . lZ . d e t Croone des eewighen leuens gheuen, ende in zijn Rijeke leyApo. 21 . a . 4. den, H~ sal v met prijs ende eere croonen, Hij ~ sal alle tranen
van uwen ooghen wasschen . Lieue Lijsken, sal by alle tranen
Mat . 5 . a . 4 . afwasschen, soo moet hier eerst * gheweent zijn. FIy sal ~,lle once
laden ghenesen, daeromme moeten wy eerst in deser ti'Verelt lijden .
Pea . 91 . b .13 . Ja~ teghen de grimmende t Leeuwen, Draecken, ende Beyren, iae
+ Mat . 3, a . 7 . teghen dat erghe boose -~ Aderen gheslachte, ende Slanghen regeer12 . d . 34 . dera, ende teghen de listighe Serpenten deser Werelt, ende dat
(yen . 4 . a . 8 . boose * Cains Saet strijden ende vechten : Want Paulus seyt, t' dat
t~ph .6 .b .i2 . wy niet met vleesch ende bloet to vechten en hebben, maer teghen
de Regenten der duysternissen, ende teghens Vorsten ende (~heFol. .54 v~ . weldighen de//ser Werelt, Ja tegens de gheesten die in de Locht
Apo .12 . b.14 . wercken, welcke daer is de ~F Oude Slangbe ende Sathanas, de2U . a. i . Welcke (seyt Petrus) rontom ons gaet, als een * briessehende Leeu,
~ 1 . Pet. 5 .a .~3 . $oeckende wien by verslinden mochte. Daeromme weest neerstich
1 . Tim. 5 . a. 5 . in de weer met t bidden ende smeecken tot den Heere, ende bout
Eph. 6 . c.18 . v vast aen de Leeringhe Jesu Christi onsen Salichmaker, op dat
2 . Pe . l . a. 9 . ghijt t eynde ws gheloofs daer of muecht brenghen, to weten,
2 . Ti . 4 . a . 7 . uwer Sielen salicheyt, ende wilt doch met * Paulo eenen gueden
strijt strijden . Iffier mede wil ick v mijn hertelijcke lieue Huysvrouwe ende Suster den almachtighen, eewighen, crachtighen (hod beuelen, ende bet 1' Woort zijnder rijcAct. 20, d .3Z .
kelijeker ghenaden, op dat ghy muecht
Mat . 16. c.18 .
staende blijuen tegen alle t Poorten der Hellen . AMEN .

Q

Noch eenen Brief van

Jeronimus Zegersz ') aen de Broeders ende Susters .
Phil . l . a . 1 .

DE * eewighe vruechde, vrede, ende ghenade van (~odt den
Vader, ende de grondeloose bermherticheyt, gonste, ende liefde des
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Soons ons Heeren Jesu Christi, de welcke van God den Vader wt
genaden t ghesonden is tot salicheyt, van alien den ghenen, die GaL 4 . a . 4 .
daer met hem wedergheboren zijn door zijnr onuerganckelijcke 1 . Pet . l, d .23 .
Woort ofte Euangelium, ende zijnen wille doers, ende de grondighe ende onwtsprekelijeken troost, cracht, stercheyt ende * ge- 2 .Cor.13.b .13.
meynschap des heylighen Gheests, de weleke door haer beyden ')
ghe//sonden is vanden Hemel, tot eenen eewigen troost, vruechde Fol . ;i5 r°.
ende blijschap alien waren boetueerdighen ende ghehoorsame Godts
kinderen, de welcke haer leuen gebetert hebben, ende also met
Christo door zijn Euangelium in een t nieu leuen verresen 4jn . Rom . 6 . a. 4 .
Desen seluen eenigen God, die wil v altesamen stercken in zijn
eewighe Waerheyt, ende v onderhouden met dat craehtighe -IWoort Act . 20 . d . 3 .
zijnder ghenaden in alle gerechticheyt, heylicheyt ende waerheyt
Phili . 4 . a. 7 .
totters eynde toe, ende beware v * verstant, herten ende
sinners in Christo Jesu . Den seluen sy prijs, eer,
lof, cracht, gewelt, stercheyt van eewicheyt, tot eewicheyt,
AMEN.
Ick wensche 2) mijn lieue hertelijeke ende beminde wtuercoren
Broederen ende Susteren, ende alle lief hebbers der ongheueynsder
ende eewiger waerheyt, dat rechte boetueerdighe gelooue, dat door
de t liefde werekende is, dat welcke voor Godt gelt, ende een Gala . 5 . a . 6.
reyne cuysche ende -!- heylighe conuersatie ende wandelinghe finder 1 . Pe . 2 . b .12 .
vreesen Gods, ende een vierighe liefde tot * God onsen Hemel- Mar . 12 . c. 30 .
ethers Vader, ende uwen Naesten, ende tot zijn eeuwighe dare
ende onueranderlijcke Waerheyt . Ende bidde den Heere voor v
lieden dach ende nacht, sonder ophouden, dat by v wil t openers Ephe . 1 . c . 18 .
de ooghen des verstants, ende verlichten dat herte der kennissen,
op dat ghy muecht bekennen dattet de rechte Waerheyt is, ende dat
by v wil becrachtigen met zijn Godlijck woort, ende verstercken
first gelooue, op dat ghi in dese selue waerheyt muecht wandelen,
met alder ootmoedicheyt ende saechtmoedicheyt, een 1- licht we- Mat . 5. b .14 .
sende alien menschen, ende op dat ghy * volt f standich muecht blij- *~Iat .24 .a.133
uen totters eynde toe . Ende bidde den ileere dat by v wil bewa- Po1. 55 v° .
ren van alle de grijpende Woluen, die van ons wtgegaen zijn,
ende noch onder v opstaen sullen, die de t schapen niet sparen Act . 20. d . 29 .
en sullen, ende van alle valsche kettersche ende duyuelsche leeren,
die haer onder Christus naem opwerpen, ende in eenen heyligen 2 .Cor .ll.b .15.
`Z De uitgaaf n°. , 1562
1 0 Pmerkelik
r 'uisto kerktaal .
J geUruik de~
heeft hier en elders nwunsche" 'teen in onzen druk n° . 4ook sums staat .
Toch za1 de y1amin Jer . Se hersz, wel »wensche" hebben geschreven .
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sehijn voortcomen, recht oft sy van Chrieto gesonden waren, maer
sy 4jn vanden Duyuel wtgegaen ende gesonden .
Marc . 14 .c .38 .
Daerom mijn lieue Broeders, weest wacker, t bidt ende waect,
wantet wel noodich is ende gedenet na mijn afscheyt, dat is v
gewaerschout hebbe, vande valsche Propheten t) wt der geuanckenis . Ende so heb is een weynich met der hulpe (hods v lieden
geschreuen, ende met Petro een weynich vermaent, wel wetende,
2. Pe . l . b.14 . dat ick mjjnen -{- sterflijcken rock torts afleggen sal, ende met
mijnen Broederen ende Susteren in Christo ontslapen sal . Hoe wel
dat ghy selue in dese tegenwoordige waerheyt geleert ende ge2 . Pet . l . b .12 . sterct zijt, so achte jet nochtans * profijtelijc v noch een weynich
to vermanen, oft daer noch yemant door verbetert, ghesticht ende
geaterct, ende de Naem des Heeren door geloeft ende gedanct
mocht worden, ende mijns daer door gedeneken, hoe dat ick v een
Tit. l . a. 7 . * voorbeelt geweest hebbe, int gene, dat my de Heere gegeuen
heeft, ende met alder ootmoedicheyt onder v ghewandelt hebbe .
Aldus vermaen ick v nv, mijn hertelijeke lieue Broederen ende
Susteren inden Heere, ende bidde v met Paulo, door de ontfermRom . 12, a . i, herticheyt Godts, dat ghy -h v lichamen begeeft tot een offerhande,
Phil . 4 . b .18 . die daer heplich, leuendich ende (bode behaechlijc is, dat welck is
uwen redelijeken G}odsdienst, ende en stelt v niet gelijek dese erge
boose ende verkeerde Werelt, maer vernieut v door de vernieu-//
Fol. 5E y°, winghe uwer sinnen, op dat ghy proeuen muecht, welt daer sy
Eph . 5 . b .17. den goeden ende welbehagenden volcomen -I- Gods wille .
Och mijn lieue Broeders, is bidde v hertelijeken, dat ghy doch
1 .Joan .2 .b .18 . al to samen v leuen wilt beteren, ende * de werelt met haren
lusten laten varen, ende al to samen wilt sien op dat leuen Christi,
hoe dat by ons voor gegaen is, want Joannes seyt : t Wie hem
1 . Joan. 2 . a .6 . Christus beroemen wil, die sal oock wandelen gelij c by ghewandelt heeft. Och siet mijn lieue vrienden, ten is niet genoech dat
wy veel in Ctiristus naem gedoopt zjjn, ende een broeder oft suster Christi heeten, ende de naem van Christo dragen . Och neen,
1 . Joan . 3. b .7 . dat en can al niet salich waken, want Joannes seyt : -1 Mijn kinderen, en laet v niet verleyden, want daer en is niemant gerech4 Met deze valsche profete n kunnen moeihJk
" andere dan dav idJoriste leeraars
ziJjn bedoeld •, voor sacramentiste past, near ik vermoed, de term ))pr ofeten
.
minder
.
De waarsehuwing is aan Seghersz . eigen evenais biJ hem reeds
m 1551
hier, fol . 56 r0v° en elders spr ake is niet alleen van dezulk en die onder de ver
volging afvallig worden : van deze ewa
agt ook Hans van Overdam •, maar tev ens van
g'
hen die zich wel avrome broeder s laten heeten" of die ))den naem van Christo
drabghen", en die nogtans
Gods ~
ge boden niet vervullen niet onstr afl'eliJk voor God
~,
in de liefde wandelen . Ook de lens . ))de geweyme, die niet een vleck
e of rlmpel
en heeft„ ontleend aan Efez . 5 :27 komt bia hem bet eerst v oor.
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tich, dan alleen die gerechticheyt doet, ende wie daer aondicht, is
vanden Duyuel, ende daer aen bekentmen oock, welcke de kinderen Godts, ende de kinderen des duyuels zijn . Ende Christus seyt :
1- Gl-hy zit mijn vrienden, 1st dat ghy doet dat is v ghebiede . Ende Joan . 15 .b .14 .
weder seyt Christus : * Die my lief heeft, die sal mijn woort hou- J oan . 14 .b .21.
den, ende mijn gheboden bewaren, ende die mijn geboden heeft,
ende houdtse, die ist die my lief heuet. Want Joannes seyt :
-F Wie daer seyt, dat by Godt lief heeft, ende niet en hout zijn 1 . Jinn. 2 . a .4 .
gebot, dat is een luegenaer, ende de waerheyt en is niet in hem,
ende ghy weet, 1- dat een luegenaer Been deel en heeft in dat Apo . 21 . b . 8 .
rijeke Gods. * Daerom en wilt gheen Christenen wesen metten LJoan .3 .b .18.
monde, oft wetter tongen, maer wetter waerheyt, ende wetter
daet . Want let is a1 to vergeefs den naem van Christo gedraghen,
also lange als wy hem met woorden, wercken ende gedachten niet
gelijckformich en zijn, want Paulus seyt : t Die by van to // Rom, 8 . c . 29 .
voren voorsien heeft, die heeft by oock geordineert, dat sy gelijek- Fol. 56 v^.
formich souden zijn den Beelde zijns Soons, op dat by de eerste
geboren sy onder alle Broeders . So by v daer toe geroepen ende
gheordineert heeft, so weest oock neerstich hem gelijckformich to
worden, op dat ghy met der daet rechte Christenen beuonden wort,
als ghy finder tribulatien coemt, daer wy nv in zijn, want al fist
dat wijt nv zijn, ghy muechter morgen ooc comen . Daerom,
-I- waect ende bidt, want ghy en weet vre noch tijt . Daeromme Mar. 14 . e. 34.
doet uwe neersticheyt dat ghi den Heere * muecht behaghen, want 1 . Tees . 4 . a.1 .
wy al to semen voor den t Rechterstoel Christi gheopenbaert sul- 2 Cor . 5 . b10.
len moeten worden, ende deer een yegelijck in zijn lichaem ontfanghen sal, nee dat by ghedaen heeft, het sy goet oft quaet . Nv
de Heere to vreesen is, soo rade ick v, ende bidde v ootmoedelijck, dat ghy v leuen wilt stellen -4- gelijekformich den Euangelio, Phil L d . 27 .
want dat en ghelt al niet den naem van Christo to dragen, ende
Broeders to heeten, din deer ghelt alleen de * veruullinghe der 1 . Cor.7 .b.19.
geboden Gods, want ick heb al veel beroemers der Christenen
onder oils gesien, de welcke Christum wetter tongen lief hebben,
maer wetter t daet versaken zijt, dat welcke seer to beclagen is, Tit . l . b . 16 .
want si slaehten dat geualscht Belt, dat van buyten schoon gout
schijnt to zijn, maer alst opten toetsteen oft int vier coemt, den
fist binnen niet dan toper, also wandelen sy ooc [onder] ') den vromen oft si ooc eon recht Christen wa,ren, iriaer alse de Heere
1 In de uitgaaf n~ . 1, 1562 staat : »oock den vroomen" . Dit ponder" is v oor 't
eerst in n0 . 3 1567 ingevoegd, blJ
i'kbaar door den uitgever, die terecht begreep d at
dit woord'e 'tziJ' dan in den oorspronkelJi'ken brief of in de uitgaaf,die hiJ' pad rukte
biJ' vergissing was uitgelaten . tie de Inleidin bg bl . 22, 23 .
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Mat . 13 . c. 21 . finder -F tribulatien begint to proeuen, Ban sietmen Batter al opt
Mat . 7 . c . 24 . * zant gebout is, ende haren t buyck lieuer hebben Ban Christo,
tlio,16 . b . 17. alst nv blijct met de gene, die met ons inde banden zijn, want Bus
Fol . 57 r °, lange hebben si haer al vrome Broeders laten // heeten, maer nv
spreken Si wel anders. Aldus mijn hertelijcke lieue Broeders ende
Jaa 5. b .10. Busters inden Heere, neemt ons voor eenen -I- spiegel, Mlle die den
ileere een bequaem offerande begeeren to doen, ende wilt ons nauolgers zijn, ende en weest niet langer so traech oft so flau finder
liefden, op Bat, wanneer ghy lieden ooc inde banden coemt, als din
daer in niet bedroeft en zijt, Bat ghy geen beter leuen geleyt en
1 . Pe . 5, a . S • hebt, want de * Duyuel ons daer nacht ende Bath merle tenteert .
Daerom waerschou ick v wt Broederlijeke liefde, Bat ghy v selfs
(ia1 .6 . b . 11 . waerneemt, t dewjle ') Bat ghy tijt hebt . Want Paulus seyt : -I- De
4 Tit. 2 . b . 11 . salichmakende ghenade Gods is verschenen alien menschen, ende
leert ons Bat wy sullen verloochenen Bat ongodlijck wesen, ende
de wereltlijcke lueten, maer sober, rechtueerdich, ende Godsalichlijc leuen in deser Werelt, verwachtende de openbaringe ende verEphe . 5 . a. 2 . schijninge des grooten Godts ons behouders Jesu Christi, * die
hemseluen gheoffert heeft voor onse sonden, op Bat by ons soude
reynigen van alder onreynicheit ende reynigen hem also een wick,
Bat neerstich waer tot alle goede wercken .
Siet mine lieue Vrienden, suleken wick heeft Christus wtuercoren, die niet ydel noch lichtueerdich en zijn, maer door * verRom . 2 . a . 6 . duldicheyt in goede wercken Bat eewige leuen soecken, ende daer
toe so heeft by ons geroepen ende wtuercoren, op Bat wy souden
Eph . l . a . 4 . zijn -{heylich ende onstraffelije voor hem finder liefden, want sulcEph. 5 . C . 27 . ken heyligen Gemeynte heeft by vercoren, die niet een * vlecke
oft rimpel en heeft, maer Bat si heylich, onstraffelijc ende onbe.
44,
rispelijc voor hem finder liefden wandelen . Daerom w Best heylich
Leu . 11 . e
.
i. Pet. l . b .15 in alle uwe wandelinge, na Batter geschreuen is : -I- Ghy suit heyFol. 57 o0. lick zijn, want ick heylieh ben . Och siet ; / mijn lieue Broeders,
Mat . 3 . a. 10, het is tijt Bat ghy toesiet, want -F de bijle is nv aen de wortel
der boomer gestelt, ende alle boom die geen goede vrueht en
brengt, sal afgesneden, ende int vier geworpen worden . Want alle
Mat. 7 . d. 21 . die daar seggen : * I3eere, Heere, en sullen niet in gaen in Bat
Rijcke der Hemelen, maer alle die daer doer den wille mijns VaRom. 6 . a . S . ders, die finder Hemel is . Want na Bier Bat ghy de t sonden gestoruen zijt, ende gereynicht dour de bekentenisse der waerheyt,
soo en muecht ghy niet ledich wesen, op Bat de Duyuel niet en
Mat . 12 . d .43 . neme de -!- seuen geesten tot hem, ende weder in v come, ende
Rom . 6 . b . 12 . dot laetste erger sy dun Bat eerete . * Dacrorri en laet de sonde
1) N° .

1562
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geen heerachappie hebben in uwe sterffelijeke lichaem, zijn wellusten ghehoorsaem zijnde, noch en begeeft v leden niet tot wapenen der ongerechtichept, maer begeeft v seluen Gode, als de gene
die ester doot leuende zijn, ende uwe leden tot wapenen der gerechticheyt, ende bidt dat uwe * vlucht niet en geschiede inden Mat . 24 . b . 20 .
Winter oft op den Sabbath, ende weest inde duysternisse niet beuonden lieue Broederen, op dat v den dach niet als een t Dief en 1 . Tee, 5. a . 4 .
begrijpe. Want also doende, so suldy kinderen des lichts ende des
daecha zjjn, want ten zijn al geen kinderen (hods, die haer des
geloofs beroemen, ende met de wercken niet en volbrenghen, want
Christus seyt : -1 - Salich zijt ghy dat ghjjt weet, ist dat ghijt doet : Joan . i3.b .17 .
Want die dat weet ende niet en doet, die zijn by de * rotten ge- Matt . 7 . C . 24 .
leken, t want de knecht die den wille zijns heeren weet, ende +Luc .12 .e .47 .
niet en doet, die sal met veel slaghen gheslagen worden . 11Zaer die
van gront haers herten gheloouen, geloouende doen, dat zijn de
rechte kinderen (hods, ende die sullen oock voor de Gheloouighe
in dat Rijcke der Hemelen gerekent // worden . Daerom so rade Fol . <58 r' .
is v, ende bidde met Petro, dat ghy uwe neersticheyt daer toe
doet, -I- dat ghy in uwen ghelooue bewijst duecht : finder duecht 2 . Pet . l . a . 5 .
bescheydenheyt, finder bescheydenheyt maticheyt, finder matichegt
Godealighe liefde, finder Godsalighe liefde Broederlijcke liefde, finder
Broederlijcke liefde gemeyn liefde, fist dat dese dingen oueruloedich by v zijn, soo en sullen sy v niet ledich noch onvruchtbaer
laten wesen in de kennisse ons Heeren Jesu Christi, maer v sal
oueruloedich bereyt worden den inganc tot den eewighen leuen :
IMIaer die dese dinghen niet en heeft, die is blindt, ende vergheet
de voorleden reyninghe zijnder sonde . Daeromme maeckt uwe eielen suyuer door de * ghehoorsaemheyt der waerheyt, in rechter 1 . Pe . i . a 22 .
ongheueynsder Broederlijcker liefden, ende hebt malcanderen lief
wt reynder herten, als de ghene die wederom van nieus herboren
zijt, niet wt dat verganckelijcke, maer wt dat onuerganckelijke
zaet, to weten, door dat leuendige woordt (hods, dat welcke daer
eewelijck blijft . * Omgordet de lendenen ws ghemoets, ende weest 1 . Pe . 1 . c .13 .
. 6 . d. ]4 .
sober, ende set idle uwe hope op Godt, ende 1 ' hebt een bra,ndende Eph
. Pet . 4 . b. 8 .
liefde onder malcanderen, ende eenderley sin ende moet, ende en 1
acht niet wat hooch is, maer maeckt v den -I- minsten gelijck, Ro . 12 . b,16 .
ende en let gheen * vuyl gecla,p wt uwen monde ga,en, noch en ~' Eph .4. c .29.
verslijt uwen tijt niet met ydele woorden, de welcke niet en vorderen, dan tot een ongodlijcl : leuen ende wesen : Maer al «Tat
salich sy to hooren, wit orbaerlijek is tot beteringhe, ende laet u`ae
rout gemengt zijn, want Ye- Col . 4 . a . 5 .
woorden altjd finder ghenaden met
trus seyt : -I- So daer yemant spreeckt, die spreke als de woorden + 1 . Pe . 4 .b.11 .
Gods, op dat ghy alle men//schen eenen Spieghel muecht zijn : Fnl, 58 v°o
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Want Christus eeyt : Gihy zit dat * lout den Aerden, 1st dat het
sout zijn cracht verliest, soo en ist nergens mcer toe nut, dan om
Mat . 5 . b .15 . wt gegoten, ende vanden menschen vertreden to worden, * want
men ontsteect gheen keersse om onder den Candelaer, maer om
daer bouen op to settee, op dat sy daer a11e van sien moghen .
Ende shy zijt het licht der Werelt, laet v licht lichten voor de
Werelt, op dat de mensehen uwe goede wercken mogen lien, cede
uwen Vader prijsen, die daer inden Hemel is . Ende Petrus seyt
1 . Pe . 2 . b .12 . ~ Leydt een goede wandelinghe onder de Heydenen, op dat de
ghene, die van v achterclap doen, als van misdaders, beschaemt
mogen worden, dat sy bespot hebben uwe goede conuersatie finder
Pea. 33, b .13 . vreesen Gods . Ende noch seyt hij : * Wie dat leuen wil leuen,
i. Ye . 3 . a.10 . cede goede dagen sien, die bedwinge zijn tonge dat si niet quaets
en spreke, cede zijn lippen dat sy niet en bedriegen, by keere
hem van dat guaet cede doe dat goet, hi soecke vrede cede sta
daer na : Want de oogen des Heeren lien op den rechtueerdigen,
cede zijn ooren op haer gebet, maer dat aensicht des Heeren siet
op de gene die quaet doet . Daeromme siet wel toe, dat dat toornich aenschijn des ileeren op v niet en sip, want inden laetsten
Oze.10.6 . 8. dagen sullen de godloose roepen : t Hueuelen cede bergen valt op
Luc . 23 . c .29 . ons cede bedect ons, op dat wy dat toornich aenscjn niet en lien,
Apo . 6 . c .16.
des geens die opten stoel sit . Ene Christus seyt : ~ Ten sy d~,t
~ Mat . 5 . b . Z0.
uwe rechtueerdicheyt beter cede meerder si, dan der Scriben cede
Phariseen, so en muechdy in dat Rijcke der Hemelen niet comer .
Ende weder : Ten si sake, dat ghy v verandert cede bekeert, cede
flat . 18 . a . 3 . * wort als kinderen, soo en muechdy in dat Rijcke der ilemelen
P'ol. 59 r°. niet comer. Siet mijn // lieue Broederen cede Susteren, fist dat
ghy also niet vernedert en zit, so doet uwe neersticheyt dat ghy
alsoo wordt . Want Christus woorden en zijn geen luegenen, want
mat . 7 . C . 22 . by seyt : In dice dagen sullen veel menschen seggen : t Heere,
Luc . 13 . c .22 . Heere, en hebben wy niet in dijne tegenwoordicheyt gegeten cede
gedroncken, cede in dijnen Naem de Duyuelen wt geworpen? Maer
dan sal ick haer beljjden, dat icse niet gekent en hebbe : Gaet
Rum . 8 . b .13 . van my alle die quaet doet . Ende Paulus seyt : 4- Die daer leeft
nae den vleesche, die moet steruen .
Oeh Vrienden, v 1) isser al eenen hoop die de * Ezels cede de
Psal . 32 . a . 9 .
Muylen slachten, die so traech aen gaen, die al met slagen cede
met stooten moeten gedreuen worden . Och dat en is niet na der
Heb.12, b .12 . liefden ghewandelt, richt op de t lose knien, cede de slappe han* Eph . 5 . b.14. den, het is large genoech geslapen, want Paulus seyt : * Ontspringt
die daer slaept, cede stet op vin den dooden, cede Christus sa .l
Mat . 5 . b . 13 .

1
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V verlichten, Sijt ghy opgestaen met Christo, so t soect dat daer Collo . 3 . a. 1 .
bonen is, daer Christus is sittende ter rechterhant Gods zijna Vadera, Smaect dat Hemelsch is, ende niet dat Aertsch is .
Och mijn lieue Broeders ende Susters in den Heere, weest doch
4- Godts nauolgers, als wtuercoren kinderen, ende wandelt finder Ephe . 5. a . 1 .
liefden, gelijck by ons lief gehadt heeft, ende heeft hemseluen
ouergegheuen tot een offer ende gaue, (*ode tot eenen soeten
meek '), maer oncuysheyt ende onreynicheyt en sal onder v niet
beuonden worden, gelijc den Heyligen betaemt, noch schandelijcke 2) woorden wt uwen monde, noch sotten clap, noeh onbetamelijcheyt, maer veel meer dancsegginghe . Want dit suldy weten,
dat geen boeleerder oft onreyn, oft gierich mensch, de welcke is
een dienaer der Afgoden, erffenisse en heeft // int rijcke Cods . Fol. 59 roo .
Daerom en weest haerder niet deelachtich, want ghy waert bier
voor tijts * duysternisse, maer nv zijt ghy een licht in den Iieere, Ephe . 5 . a . 8 .
t wandelt als kinderen des lichts, want I- de vrucht des geests is + i . Tea . 5 . a.4 .
alderley goethe3 t, gerechticheyt ende waerheyt, ende en hebt geen + Gal . 5. c . 22 .
gemeynschap met de onuruchtbare wercken der duysternissen, maer
straftse veel meer . Aldus vermane ick v als medebehulpers, want
de Heere seyt : * Ick hebbe v inden aengenamen tijt ver}ioort, Esa . 40 . a . 8 .
ende inden dach der salicheyt geholpen, t nv fist den aengenamen 2 . Cor. G . a . 2.
tijt, nv fist den dach der salicheyt, En laet ons nv niemanden
geen ergernisse geuen, op dat onsen dienst niet gelastert en wort,
maer laet ons bewijsen in alien dinghen als dienaers Godts, met
groote ghedoochsaemheyt 3), met druck, met angst, met * slagen, 2 .Cor.ll.c25.
met gheuanckenisse, met oproeringe, met naectheyt, met perijckel,
met sweert, met cuysheyt, met kennisse, met lanckmoedicheyt,
met vriendelijcheyt, met den heylighen Gheest, met de ongheueynsde liefde, met de woorden der waerheyt, wetter cracht Gods,
door prijs ende versmaetheyt, door t goet gheruchte ende quaet Joan . 7 . a. . 12 .
gheruchte, als verleyders ende nochtans wara,chtich, als die steruen, siet wy leuen, als de onbekende, ende nochtans alle dinck
bekent, als die geslaghen, nochtans niet ghedoot, als die arme,
nochtans veel rjckmakende, als die niet en hebben, ende nochtans
alle dinek besitten .
Mijn lieue Vrienden, mjjnen wont heeft hem wt broederlijcke
liefde tot v open ghedaen, v ootmoedeljc biddende, dat een yegelijc 4) van v 1- gesint sy, so Christus Jesus ooc was, sulcken liefde Phil . 2 . a . G.
onder malcanderen met der daet bewijsende, want dat is de bootschap die ghy van begin ghehoort hebt, dat // ghy ma,lcanderen Fol. 60 ro.
1 N°. 4, 1562 : roock .
3 LiJ'dzaamheid .

2 N° . 1, 1562 : schandbare,
4Hier en verder in n~ . 1 1562 : een yeder .
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1. Joa . 3 . b.14 . lief suit hebben, * Want wie niet lief en heeft, die blijft in den
Boot . Maer wanneer yemant deser werelt goeden heeft, ende eiet
zjjnen broeder gebreck hebben, ende sluyt zyn herte voor hem
toe, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn lieue broederen ende
susteren in den Heere, en laet ons niet langer liefhebben wetter
1 . Joa . 3 . b .i8. * tongen, maer wetter waerheyt ende wetter daet, ende weest
Jaco . 2 . b . 14 . altijt den -I- Armen ghedachtich, ende gheeft doch een yegelijck
Z . Cor . 9 . a . 7 . nae zijn vermoeghen met vruechden, -I- want eenen vroljjeken ghe* Ito . 12 .a . 8 . uer heeft God lief. Ende Paulus seyt : * Oeffent yemant bermherticheyt, soo doe by dat met Juste, want bedenckt doch eens, oft
ghy so vyerich finder liefden waert, als ghy finder werelt wel gheweest hebt, oft ghy niet also wel twee oft drie stuuers en lout
weten to vinden, om den Armen to geuen, als ghyse wel gheuondeu hebt om to ghaen drincken ende spelen ? Niet mijn lieue
vrienden, dat ick v wil belasten oft beswaren, dan dat een yege.
4
.
a
.
6
.
lijck
daer in zijn liefde bewijse, nae zjn * cranck vermoegen, want
Tob
+Job . 27.b .19 . ghy en l' moecht hat goat niet made draghen, ende ghy moecht
uwen Spieghel aen my nemen, want zijt al ghenomen hebben, iae
al ons Ghelt dat wy ouer ons hadden, ende vraechden, oft was')
niet wear en hadden . Daerom fist veal beter, dat ghy den Armen
daer made helpt, dan dx.ttet de Heer 'z) heeft, ende fiat dat ghy v
i . Joa . 3 . b .1G . 4- leuen begeert voor uwen Broader to gheuen, hoe veal to wear
Jaco . 2 . b .14 . behoort ghy uwen Broader by to staen met uwen t tijttelijcken
Exo .16 . b .19 . goede, op dattet si als daer geschreuen staet : * Die veal vergader2. Cor. 9.b10 . den, en hadden gheen ouerschot, ende die luttel vergaderden, en
hadden gheen gLebrec, ende siet oock toe, dat hat al redelijek
F()l. 60 v°. toegae, op dat hat sy een // k segheninge ende gheen giericheyt,
2 . Cor. 9 . a . 5 . ende op dat hit offer sy den Heere aengenaem, want de hantreykinghe van desen beproefden dienst, en veruult niet alleen dat
gebreck der Heylighen, maer sy is oock oueruloedich daer in, datter vale Godt dancken, door dawn beproefden dienst . Daerom doet
1 . Pet . 4 . b .11 . uwe neersticheyt, dat ghy uwe liefde hier in bewij st, op ~ dat de
Heere daer door geloeft ende gedanet mach worden, ende dat ghy
v bewijst in alien dingen als dienaers Gods . Least Paulum totten
2. Cor. 9 . a . 6 . * Corinthen, die sal v leeren, hoe ghi v daer in behoort to stellen,
ende als ghijt ghelesen hebt, so bidde ick v ootmoedelijck, dat ghy
dan daer na ooc doen wilt, wantet wel noodieh is . Ende voort so
bidde ick v doch alle ionge gehouden 3), dat ghy doch met alder
1D, i . wiJ' des daarvan .
2 Mi' niet duideli'k . De meeste uit aven ook nO . 1 1562, hebben ; ode hear".
Kan daarmede de keizer worden bedoeld, ten wiens ProfiJ'te hunne goederen konden worden verbeurd verklaard ?
3 Gehuwden .
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ootmoedicheyt, simpelheyt, ende lieflijcheyt by malcanderen woonet, ende ghy ionge vrouwen weest doch uwe * manners onderda- 1 . Pet. 3 . a. 1 .
nich inde vreese Gods, ende ghy t manners hebt uwe huysvrouwen t Eph . 5 . c. 22 .
lief als v semen, ende wilt haer met alder ootmoedicheyt ende
lieflijcheyt opnemen ende dragen, ende haer soetelijck vermanen
ende onderwijsen met des Heeren woort, want ghy -I- en weet vre Mat . 25 . a .13 .
noch tijt, wanneer v de Heere weder van een nemen saL Daer
muecht ghy uwen spiegel aen my ende aen mijnder Huysvrouwen
nemen, hoe corts dat ons de Heere tot zjnen prije vanden anderen
ghenomen heeft. Daerom, wilt met alder ootmoedicheyt by den
anderen woonen, also langhe als v de bore to samen laet, want
uwen * tijt is hier cleyn, want de ileere heeft eenen lust zijn Job . 14 . a . l .
wtuercoren by hem to hebben. Ende voort so bidde ick v mijn
lieue Broeders, dat ghy doch om weder to t woeckeren neerstieh Mat . 255 r. 27 .
wilt zijn, Want ick betrouwe aen den Heere, dat // door dit sien Fol. GI r° .
ende hooren noch veel tot der Waerheyt bekeeren sullen, ende ick
wil ooc noch mijn beste doers, aen de ghene die hier by my comers .
Ende wilt dat arm -I- verstroe3 t Hoopken weder by eon vergade- Jacob . 1 . a . l .
ren, dat welck my seer deert, dat weleke nauw e on weet waer
gaen oft waer woonen, ende in meerder benautheyt zijn, dan ivy
hier zijn 1). Maer weest ghetroost mijn lieue Broeders ende Susters
in den bore, al ist dat wy nv in meerder ruymtheden sitters dan
ghy, soo weest dock verduldich in v veruolghinghe, want ghy en
suit de Steden van * Israel niet al doorwandelt hebben, de Beer Mat . 10. c . 23 .
en sal v verlossen : Daeromme weest dock neerstich om by den
anderen to comers, ends ma,lcanderen to troosten ends to vermanen
van des Heereu woort, op dat de -I- liefde onder v niet en vercoele . Mat . 24 . a. 1 .
Aldus vermaent ends onderwjjst malcanderen finder liefden Godts,
ends ick bid v lieden, dat ghy onser in v t gebedt niet en ver- Phil 1 . a . 4 .
geet, ends dat ghy mijnder huysvrouwen altemet eenen brief deb . 13 . a. 3 .
schrjjft, om haer to troosten, want sy noch la,nge sitters sal . Ends
voort last ick v lieden weten, dat ick in grooter blijschappen ben,
ends mijnen Heer da,ch ends nacht niet genoech gelouen ends
ghedancken on can, van zijn groote liefde die by ons ghegheuen
heeft, dat by ons beyde * weerdich gemaect heeft om zijnen naem Act . 5 . e 42 .
to ljjden, ends van zjjnder cracht ends stercheyt die by aeu ons
bewijsende is, ends van zijnder beloften die by ons belooft heeft,
want dit is de vre, daer is den Heere so lange om ghebeden
4 Seghersz . vindt dus ziJjn toestand rustiger, »ruYmer", dan dien van ziJ'ne
broeders, die wel op vriJ'e voeten maar nergens veilsg waren . HiJ' beklaagt hen om
banns »meerder benautheYt" . Dit dan~' t zeker samen met zJi'ne bliJ'dschap, flu hi'J
eenmaal weet dat hJi' waardig is geacht om voor des Heeren naam to liJ'den • zie
eeni~e
regels verder in dezeii brief en meer dan een van ziJ'ne verdere bs r' even,
m
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hebbe, ende my wife niet ghoet ghenoech en kende, dat ick weerdich soude wesen om zijnen Naem to lijden . Daerom ben ick soo
Fol . 61 v 0 , seer verblijt, om dat mijn vre ghecomen is, // dat is wt desen
vleesche verlost sal worden .
Jude . d . 20 .
* Aldus steret v seluen finder liefden Gods, ende verwacht de
.Trade. d . 24. bermherticheyt ons ileeren Jesu Christi int eewich leuen, * Maer
dien die v mach behouden sonder aenstoot, ende stellen voor dat
aensicht zjjnder heerlijcheyt onstraffelijek met vruechden, God die
alleen wija is, onsen Salichmaker, sy eer ende moghentheyt, rack
1 .Cnr,tG.c.20 . ende macht, nv ende finder eewicheyt, Amen . * Groet malcanderen met eenen heyligen cus des vredes .
Laet desen Brief alle de Vrienden hooren, want ick heb v wt
broederlijcke liefde gheschreuen, ende my is leedt, dat ick v niet
meer gheschrijuen en can . Bl}jft den Heere altesaxuen beuolen .
3 . Joan . a . l . Groet my Gl- . S . H. D. in den Heere, want t ickse van herten liefHe6 .13 . (l . 22 . heb, Ende voort alle broeders ende austere inden Deere . -I- Neemt
dese cleyne vermaninghe ten beaten, want mijnen
gheest daer toe gedrongen heeft om
n een weynich to vermanen .
Geschreuen finder geuanekenisse by
my Jeronimus Segeraz .
. 3.

Q Nocli eenen Brief van
Jeroniinus Segersz, denweleken by gheschreuen heeft sera zijn Huysurou Lijsken .
DIe ghenaede ende die bermherticheyt (hods des Vaders, ende

.loa . 14. b . 16 . die goedertierenheyt ende Liefde des Soons, ende die gemeynschap
16 . b . 13 . code vrede des heylighen Gi-heests, !- dewelcke ons vanden Vader

Fol . 62 r°, gesonden is door // den Naem ons Heeren Jesu Christi, tot troost

Rom . 8 . b .14 . ende vruechde alien waren ende ghetrouwe kinderen Godts, * door
den welcken wy gedrongen, gheleert ende ghewesen zijn, Den 9e1-

uen beware uwe herte, verstant ende airmen in Christo Jesu, tot
lof ende prijs des Vaders, ende tot salicheyt uwer bedructer sielen,
ende tot stichtinge van alle broeders ende austere die den Heere
Rein . 16 . c.2G. vreesen ende lief hebben, * Den seluen God, die alleen wijs is, dien
sy prijs, eere, craeht ende sterekheyt van eewicheyt tot eewicheyt,
Amen .
Q Iek wunsche mijnder lieuer huysurouwen een rechte warach-
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tige godtsalige liefde, ende een recht ongheuerwet boetueerdich
ongeueynst geloue, dat * door de liefde werckende is, ende een Gala . 5. a . 6 .
vaste hoepe ende betrouwen tot God, ende een vaste stantuasticheyt in uwen gelooue tot God den Vader, ende den Heere Jesu
Christo . Den seluen beueel ick v, ende dat woort zijnder ghenaden,
want na dien dat is mondelinge met v niet spreken en can, mijn
lieue huysurou Lijsken, so heb ick metter hulpen (hods v een weynich gescreuen met des Heeren woort, -I- want al ist dat wy met- Col . 2 . a. :, .
ten lichaem van een zijn, so zijn wy nochtans metten gheest
teghenwoordich, want ick uwer ghedeneke dach ende nacht in
mijn ghebedt, ende bidde den Heere, dat by v wil verstereken
met zijnen geest der waerheyt ; want ick weet wel, dat ghy noch
veel strijts hebben suit, eer ghi verlost cult worden, ende ick weet
oock wel, dat ghy seer ghetenteert suit worden, van die loose
vossen, ende grijpende woluen, is veel meer leeuwen ende draecken, ire aderen geslachte zijn, die v siele niet sparen en sullen,
dan bederuen, verslinden ende t vermoorden . Daerom seyt Paulus : Col . 2. b . R .
* Siet toe dat v Been roouer en bedrie/f ghe, door loose philosophie Fol . 62 v~^.
ende schalcheyt der menschen, daer si ons mede aenuaren om to
verleyden, Jae Christus selue heeft ons hier of ghewaerschouwet,
* dat inden laetsten daghen veel vaische Propheten ende veel val- Mat . 24 . b . 24 .
sche Christenen sullen zijn, Ja waert mogelijc dat die wtuercooren
verleyt souden worden, maer dat is onmoghelijek, want de Heere
bewaertse met zijnen stercken sane, alsoo datse die t poorten der Mat . 16 . b .18 .
hellen niet en connen schaden, Ja Paulus seyt : * dat in den laet- 1 . Tim . 4 . a . l .
sten tgt, sommige vanden gelooue sullen afuallen, ende aenhangen
die dwalende geesten, ende leeringe der duyuelen, die daer verbieden to trouwen, ende die spijse to nutten die Godt geschapen
heeft . Jae noch seyt hij : * En laet v niet verleyden •met ydele Eph . 5 . a . G .
woorden, want om dies wil coemt den toorn (hods ouer die kinderen des ongheloofs . Jae noch heeft Christus ons -I- ghewaerschout Mat . 16 . a . G .
van die leeringe der Pharisees, is * vande gene die daer comes Luce . 12 . n. l .
b . 15r
in schaepe cleederen, want inwendich zijn sy grijpende woluen, aen * Mt. 77
haer vruchten suldyse kennen, * gelijek als Paulus seyt : En ver- 2 .Cor .11 .b .15.
wondert v niet, dat die dienaers Antechristi haer sullen stellen als
dienaers Gods, want die duyuel can hem wel veranderen gelijck
een Enghel des lichts, want ay comes met geueynsde heylicheyt,
ende sullen liegende zijn . Daerom siet min alderliefste schaep, hoe
getrouwelijck dat ons Christus met zjjnen Apostolen gewaerschout
heeft, van die valache slanghe, t ende listich serpent, op dat wy Gene . 3, a . 1 .
ons niet en souden laten bedriegen van die * oude Slange, welcke Apo.12 . c .14 .
die Duyuel ende Sathanas is, die weleke anders niet en soect, dan 20 . a . 2 .
once sielen tot die eewige verdoemenisse to brengen, gelijek als
II .
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Fol . 63 r°. Petrus // seyt, * dat by rontom ons gaet als een briesschende
1. Pet . 5 . b . 8 . Leeu, soeckende weleken by verslinden mach, dien wederetaet met
een vast gelooue . Daerom bid ick v mijn lieue Huysurouwe, wt
grout mijns herten, na then dat wy so trouwelijek ghewaerschout
zijn van die valache propheten, de welcke niet dan de leeringe der
.
Tim
1
. 4 . a. i . Duyuelen en hebben, ende niet en soecken dan v siele to bederuen ende to verechueren. Daerom bidde is v noch eenmael dat
ghy haer lieden geen ghehoor en geeft, ooe en hebt met haer
Eph . 5, b . li . niet to doen, want Paulus seyt : * En hebt geen ghemeynschap
met de onuruchtbare wercken der duysternissen, maer straftse
2. Joan. b . 9 . veel lieuer, Ja t Joannes seyt, dat die de Leeringhe Christi niet
en heeft, die en heeft gheenen ' Godt, Ende noch seyt Paulus
Gala . l, b . 8 . * A1 waert dat een Engel wt den Hemel quaem, ende v een ander
leerde, dan is v geleert hebbe, dat sy veruloect, so si dan gheen
Godt en hebben, ende niet dan een valsche, kettersche, veruloecte
ende duyuelsche leeringe en hebben, hoe souden sy ons wat goets
connen gheleeren? Daeromme heeft ons Christus met zijnen Apostelen so trouwelijck gewaerschout, op dat wy ons niet en souden
laten bedriegen van die lose vossen, ende listighe philosophie ende
1 .Cor .3 .b .1L schalekheyt, t want daer en sal ten eewigen dagen Been ander
Fondament geleyt worden, Ban Batter geleyt is, to weten Christus,
Gala. l . b . S . op weleke ghy ghefondeert, ghebout, ende ghetimmert hebt, ende
gheen ander Euangelium en mach daer gepredict worden, Ban datApo . 1, b. 9 . ter ghepredict is, in weleke Bat ghy oock ghelooft, t ende oock
om Bat ghetuygeniese der Euangelien in banden legt . Daerom bidde
ick v min lieue huysurouwe Lijsken, door die ontfermherticheyt
Fol. 6 .3 v^ . Gods, Bat ghy altijt // des Heeren woort voor ooghen wilt hebben, ende Bat ghy v niet en laet bewegen van uwen gelooue,
Eph . 4 . a. 14 . * door schalekheyt der menschen, daer sy v mede aenuaren om to
verleyden, want is weet Bat ghy noch veel tentacie lijden cult .
Daerom mijn alderliefste, en wilt niet op menachen sien, want
Jere . 17 . b . 5 . •1 die op menschen betrout, die is veruloeckt, seyt de Propheet,
Pro. 29 . c . 25 . Jae -i- op menachen to sien, brengt den val, seyt de Wijseman t) .
Mat . 13 . a . 6 . Ende en acht niet op vleesch ende bloet pijnigen 2), want Bat is der
Canti . 1, b. 5 . .~ sonnen brant
: Jae Bit zi n de * stormen daer Bat werck des
24 .
tMt .l0 .cCl.32 . Heeren door gheproeft wort, Daerom i belijt nv Christum in deser
tilt, so sal by ons oock belijden voor zijnen hemelschen Vader,
* Sac . 13. b. 9 . * want by wil Bat derdendeel met den vyere proeuen, als goudt
1 . Pet . 1 . b . 7 . in Bat forneys, ende al wat staende blijft, wort voor eon -1- louter
gout beuonden, ende ghi hebt eensdeels beproeuinge gepasseert, in
weleke beproeuinge ghy voletandich gebleuen zijt, de Heer heb
1

De wiJ'ze man, d, i . Salomo .

2 Het hohaam PJ
i ni~' en.
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eewighen lof, prija ende eere, ende die ghenadige Heere wil v
becrachtigen, ghelijck ghy begonnen hebt, also suldy voor (hod
ende voor alle zjjn ghemeente een louter gout beuonden worden .
Alsoo min alderliefste, blijft volherdich in de Leeringhe Christi,
t want nv ist den daeh, daer Christus of gesproken heeft, dat wy Mat. 10 . b .17.
voor Heeren ende Vorsten gheleyt sullen worden, zijnen naem tot 24 . a . 9 . Ii
eenen getuyge, ende dat wy van alle menschen versmaet sullen Luc . 21 . b.
worden, .- maer wie volstandieh blijft totter doot, die al salich Mat . 10. b. 22 .
zijn . Ende Christus seyt : * Hebben sy my veruolcht, so sullen sy Joa . 15 . b. 20.
V ooc veruolgen, t ende den tijt sal comen, dat de gene die v t Joa.1G .a . 2 .
dooden sullen, sullen meynen God eenen dienst daer aen to doen .
Ende siet (seyt de Heere) dit heb ick v al to voren gheseyt, //
op dat wanneer het geschiede, ghy gedachtich sout zijn, dat jet v Fol. 64 r'.
geseyt hadde, * want dit sullen sy v al doen, om dat sy my, noch Joan . 16 . a .3 .
mijnen Vader niet gekent en hebben, want eiet mijn lieue Huyaurou, aldus heeft ons Christua gewaerschout, hoe datee met ons
handelen sullen . Daerom mijn lief, en vreest nv niet, noch en
weest niet versaecht, al ist dat ghy nv in der Leeuwen cuyl geuangen legt t met Daniel, betrout den Heere, by sal v wel bewa- Dan . G . c . 1GL
ren, dat sy v niet vernielen en sullen, ende by sal v verlossen wt
Karen tanden, dat sy v niet verschueren en sullen, en verlaet hem
niet, by en sal v niet verlaten, want by seyt : t Wie v versmaet, Luc . 10 . b.16 .
die versmaet my, -{. Wie v veruolcht, die veruolcht my, * Wie v + Act . 9 . a . 4 .
aenroert, die aenroert den appel mijnder ooghen, soo sy dan ons * sac . 2, b. 8 .
niet en veruolghen, maer den Heere, so wilt doch vromelijek
strijden, als een vroom Campioen Christi, ende strijdet om zijnen
prijs, alsoo by ghestreden heeft totter doot toe, alsoo ghy oock
door Godts ghenade, t want `vie daer campt, die en wort niet 2 . Tim . 2 . a . 5.
gecroont, het en sy dat by wetteljjeken campe, seyt Paulus .
Daerom mijn lief, * wapent v met dat harnas Gods, ende en Ephe .6 .b .l i.
schaemt v niet zijn woort voor die menschen to belijden, maer
gedenct altijts de woorden Christi : * Wie my beljjdt voor de men- Mat. 10 . c . 23 .
schen, die sal is ooc belijden voor mijnen Hemelschen Vader, Lnce . 12. a .8 .
Ofte : f Wie hem mijnder, oft mijnder woorden achaemt, die sal Mar . 8 .e.38 .
ick ooc beschamen voor mijnen hemelschen Vader, t want wie Mat. 16 . d . 25 .
zijn leuen soect to behouden, die salt verliesen, maer wie zjn mar. 8 . e . 3F> .
leuen verlieat om des Euangeljjs wille, die salt vinden, Maer wie
t yet lieuer heeft dan my, die en is niet weerdich mijn discipel t Mt . 10. c. 37 .
14 . c.26 .
to wesen, Ja * wie zijn hant // aen die ploech slaet, ende siet
Luc. 9 . f.26 .
omme > die en is niet beq uaem totten Ri'eke
Giodts, Ende Paulus Fol. G4 v"O
~
eeyt : t Pit is seeckerlijek waer : 1st dat ivy mede steruen, so sul- 2 . Tim .2.a .1 i .
len wy oock mede leuen, maer versaken wy hem, soo sal by ons
oock versaken.
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Aldus mijn alderliefste, en wilt den Heere niet verlaten, t want
wy en zijn niet dan stof ende asschen, Ja,e niet dan een sterffelijc
1 .Cor .15.e .43. vleysch, * dat doch in oneeren steruen moet maer in eeren opstaen . Aldus weest doch lijdtsaem inden druc, want het is den
rechten wech, die daer totten eewighen Leuen leyt, den weleken
Mat . 5 . a . 11 . alle Gods Heyligen, * Propheten ende Apostelen, Jae Christus
Mat . 20. c. 22 . selue door ghegaen heeft, ende hebben alle desen 1 - Kelek moeten
drineken, Daerom en siet niet op den doot, miter door den doot'),
op dat voor v niet een ander en come, die v croon ontneme .
Daerom mijn alderliefste, weest lanekmoedich in uwen druck, ends
pacientich int lijden, ende verwacht uwe verlossinge, ghelijck den
Jaco . 1 . b. 12 . ackerman zijn vruchten verbeyt, want x~ salich is de mensche, die
becoringbe verdraecht, want als by beproeft is, so sal by ontfinghen die Croon des leuens, die Godt beloeft heeft alle den ghenen
Mat. 5, a .10. die hem liefhebben, want Christus seyt : -I- Salich is die mensche,
die persecutie lijdet oin der gherechticheyt, want dat rijeke der
Taco . 5 . b . 11 . 13emelen hoort hem toe, Jae, * wy prijsense salich to zijn die
t . Pet. 2 . e.21 . gheleden hebben, seyt Jacobus . i Christus heeft pock voor ons
gheleden, ende heeft ons een Eaempel ghelaten, dat «y souden
1 . Pet . 4 . a. 1 . navolgen zjjn voetstappen, Ja * so Christus geleden lieeft, so wapent v metten seluen sin, ende hier mede stemmen die woorden
1 .Joan .3 .c .1G. Joannis ende seyt, i dat Christus zijn leuen voor ons gelaten
Fol. 61 r°, heeft, ende // wy moeten oock dat leuen voor die Brocders later .
Aldus en weest niet versaecht, wtuercoren Lief, voor haer drey-gen, maer loeft ende prijst den Heere in Bier saken, want ChrisMat . 5 . a. 11 . tus seyt : '" Salich sidy als de menschen v veruolgen ends veismaden om mijns naems wille, dan verblijt ende verhuecht v, want
het sal v wel gheloont worden van mijnen Vader die in den IIemel
is. Mijn Lief, dit en is niet geseyt, da,t w-y droeuich souden zijn,
maer dat wy ors verbljjden souden, dat tivy weerdich zijn om zijns
Rom . R . h.15. Naems wille to lijden . Paulus eeyt : * Ghy en hebt geenen knechtelijeken geest ontfangen om weder to vreesen, maer eenen ghecst
der wtuercoren kinderen, door den welcken wS roepen, Abba lieue
Vader, den seluen geest verseeckert onsen geest, dat wy Gods kinderen zjn, ist anders dat wy met hem laden, op dat wy ooc totter
heerlijekheyt verheuen mogen vvorden, want dit lijden van deser
tijt en is niet to gelijcken by de glorie die aen ors geopenbaert
1 . Cod. 2 . a . 9 . sal worden, t want noyt ooghe en heuet ghesien, noch noyt herte
Era . 64, x .17 . en heuet bekent, oft noyt mont en heuet beleden, * dan God
alleen, vat den genen geopenbaert sal worden, die hem lieflhebben,
Phil . 1 . d . 26, ende zijn woort bewaren, Ende Paulus sea t, * dat niet ghenoech
9
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en is, dat ghy in hem ghelooft, maer oock om zijnen Naem lijdet .
Aldus mijn alderliefste, weest doch een goetwillighe Bruydt, bereyt totten strijdc, * went by en sal v niet laten becooren bouen 1 .Cor.l0.b .13.
V vermoghen, maer neuens de becoringhe sal by v eenen wtganek
ma,ken, ^' want al waert dat een moeder haer kint vergate, soo Eaa . 49 . c . 15 .
en wil ick v niet vergeten, seyt de Deere, ende by sal v bewaren 5ach . 2 . b . 8 .
gheljjek den t ap//pel van zjjnder ooghen . Daerom en * vreest Fol. 65 v°.
niet de menschen, die gelijck hoy vergaen, maer tredet vromelijck Esa . 51 . c.12.
op met Josua ende Caleb na dat beloefde lant, vexbeyt met * Noah Gene . 6 .7 .
den dach des Ileeren, 1' want Christus scyt : Mijn Schapen hooren +Jua .10. c.27.
mijn stemme, ende si volgen my na, maer der vreemder stemme
en ' hooren sy niet, ende niemant en sake wt zijnder handt treeken, want het onmogeljjck is, dat die wtuercoren Gods verleyt
mogen worden, als Paulus seyt : * Wie mach ons scheyden van Rom . S . e . 35 .
de liefde Godts, Jae geen tormenten deser werelt, t want wy Rom . 8 . d .~2S .
weten dat den genen die Godt lief hebben, alle dinghen ten besten
dicnt, * want onsen druck die tijtelijek ende licht is, brengt ons °l . Cor .4 . c.17 .
een ouerwichtige heerlijcheyt, want het nv des Heeren wille is,
soo verhope ick, dat oock dese uwe beproeuinge v oock ten besten dienen sal, want die Heere heeft uwen tijt bestelt, ende wy
en sullen daer niet ouer gaen. Daerom en vreest niet, * want 4 . Es. 16 .g .76.
G}odt is uwen Hooftman, by is uwe sterckheyt, by is uwe Leydtsman, verlaet hem niet, by en sal v niet verlaten, * betrout op Peal . 31 . a, i .
hem, soo en wordy niet to schanden, -{- weest ghetrouwe totter + Ape . 2 . b .1U.
doot, die croon des Leuens is v bereyt, Ick begeer mijn lichaem
ghewillichlijck to ofteren tot prijs des Heeren, Ja niet alleen mijn
lichaem, maer al waer elck lidt, iae elek hayrken een Lichaem,
soo wil ickse al door die cracht Gods tot prijs des Heeren offeren,
om zjjn beloften to vercrijghen, * Want hoedanige liefde heeft ons 1 . Juan . 3 . a .l .
die Vader ghegheuen, dat wy Godts kinderen souden heeten .
Daerom en keut ous de werelt niet, want sy en kendt hem niet,
Mijn Liefste, wy zjjn G}odts kinderen, ende wy weten, als by
openbaren sal, dat wy hem // ghelijek sullen zijn . * Jae seyt Pe- Fol . 66r° .
trus : Wy sullen deelachtich wesen zijnder Godlijeker natueren, 2 . Pet . i . a~ 4.
Joa. 12 . c. Z6 .

t Jae wY sullen wesen daer Christus seluer zJi'n sal -I- ende sullen 14, a . 3.
met hem ordeelen alle gheslachten, * Jae wy sullen dat Lamme- + Matt, 19, c .
ken volghen waer dat henen gaet, t Jae wry sullen dat nieuwe 1 . Cor. 6 . a . 2 .
Liedeken singen op den Berch Sion, ende -.- wy weten vastelijck ~4 Es. 2. f.42.
wel, ist dat onse Aertsche hugs deser wooninghe ghebroken wort, ~2 .. Cor.5 .a.1 .
so weten wy, dat wy een ander timmerinbhe hebben van Clod, dat
eewich inden Hemel is : Wie soude dat vuyl stinekende vleysch,
dat niet en is da,n eenen hoop aerden, willen verheffen bouen dese
schoone $eloften . Och Diet doch hue schoone beloften dat Christus
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den zijnen belooft heeft, die deer volstandich blijuen totten eynde
toe, want deer en is geenen anderen wech totten eewigen leuen,
Gene . 4, b . 8 . den desen wech, * want alle rechtueerdighe eielen hebben van
Psa . 34 . c .10 . aenbegin moeten lijden, ende also dat Rijeke (hods moeten inneMat . 23. e . 33 . men. Also mijn alderliefste huysurouwe, so deer doch gheenen
anderen wech en is, so weest dock een goetwillighe bruydt, bereyt
uwen bruydegom to ontfangen, als den suldy met prijs ende eere
ghecroont worden .
Aldus mijn alderliefste, heb ick een weynich geschreuen, waer
mede ghy v een weynich muecht verstereken door des Heeren
Joa. 16 .c .2U . woort, want Christus seyt : * Die werelt sal haer verblijden, maer
ghy sult trueren ende droeuich zijn, maer weest ghetroost, ick
heb de werelt verwonnen, ende v droefheyt sal in blijschap verandert worden, ende niemant en sal v blijschap van v connen ghenemen, want die ons werct, is stereker den die in de Werelt is,
1 . Joa. 5 . a . 4 . ende Joannes seyt, dat t once Glelooue de verwinninghe is, die de
Fol. 66 v°. werelt // verwonnen heeft, * ende weest altijt gedachtich op Loths
(ion . 19 . e. 26 . Huysurouwe, ende op den t Min Gods die vanden Leeuwen verLuc.17 . d . 32.
3 Re.13 .a .1 . beten was, om dat by tegen Gods gebot broot gegeten hadde, ende
e.24 . was bedrooghen vanden valschen Propheet, alsoo oock ghy, dat
1 . Re . 17 . f .42 . ghy geensins bedrogen en wort van die valsche propheten, t maer
strijdet metten Propheet Dauid teghen den Goliath, ende ghy suit
Mat. ll . b.12 . hem als broot verslinden, want * dat rijek der Hemelen ljjdt nv
Lao. 16. c.16 . ghewelt, ende die geweldighe die deer staende blijuen nement inne,
Josu . 8 .9.10 . t want Josua ende Caleb hebben dat beloofde lent met geweldiger
bent ingenomen, ende die deer niet staende en bleuen, en consten
deer niet in comen . Aldus en weest niet verslaghen, al ist dat
ghy bier een weynich tijts beproeft wort, want bet nv dus zijnen
wille is, so nemet gewillichljck van zijnder bent, bet gene dat by
Rom . 8. d . 28 . V toe seynt, want Paulua seyt : * Wij weten dat den ghenen die
God lief hebben alle dingen ten besten dient, want Christus zijn
wonderlijcke cracht ende stercheyt aen o thoonen wil, tegen die
draecken ende aderen geslachte, iae teghen die grijpende woluen,
die dageljjcs tegen Christum stem, ende tegen v vechten om v to
vernielen, maer weest vrymoedich, ende betrout Chrietum, by en
1 . Pet . 5 . a. 7 . sal v niet verlaten, want by is uwe sterekheyt, -I- by sorcht voor
o, by is uwe beschermer, waer door ghyee al to semen verwinnen
Ecc1 .15. b . 8 . suit, die tegen v zijn, want by sal n * spleen met dat broot des
leuens, iae met dat broot dea verstants, ende sal v to drincken
gheuen van dat water der wijsheyt, ende sal v trooeten in alle
uwen druck, ende een vast bestandich ghelooue in uwe herte drucPhil, l . a . 6 . ken, dat welcke sy niet en sullen connen wederstaen, want die
Fol . 67 r°, dat t goede werek in // v begonnen heeft, die salt door zijn ge-
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nade ende cracht tot zijnen prijs, totten eynde toe wtuoeren ende
volbrengen, tot salicheyt van uwer sielen, ende tot stichtinghe van
alle die den Heere vreesen . Die seine Godt die v wt alien druek
ghehelpen can, ende verlossen, ende bewaren sal van alien stricken des duyuels ende van alle valsche Leere behoeden sal, Dien
sy prijs, eere, cracht, stercheyt van eewicheyt tot eewicheyt,
Amen .
Siet mijn lieue huysurouwe, so ick v nv niet helpen en can
met mijn weenen, ofte met mijnen bloede, so heb ick v een weynich geschreuen, om v to troosten, ende v dat tot een gedenckenisse ofte Testament, dat ghy mijnder daer door ghedenct, hoe dat
ick v voor ghegaen hebbe, want ick hope desen Brief met mijnen
bloede to bezeghelen, als dattet niet dan die louter waerheyt en
is, ende daervoor begeer is mijn leuen to laten, tot prijs des Heeren, ende tot stichtinge van alle die den Heere vresen, ende ick
bidde den Heere, dat by v wil laten volghen, alsoo ick verhope
door die genade des Heeren v voor to ghaen, ende betrouwe den
Heere dat by v ooc alsoo laten volgen sal, ende betrouwe v oock,
dat ghy my oock so volstandich nauolghen suit door des Heeren
ghenade, ende ick bidde den Heere, dat by de vrucht tot zijnen
prijs laet opwassen, dattet oock mach weerdich gheuonden worden
om den naem des Heeren to lijden, Alsoo heb ick die vrucht den
Heere beuolen, die weleke crachtigher is v lieden to bewaren
dan ick, Ende die Heere sal v bewaren, ick en twijfele daer
niet aen . Ende is hoope den Segel van desen Brief mijn bloet
zgn sal .
Aldue * beueel ick v den Heere, ende den woorde zijnder ghe- Act . 20, e . 31 .
naden, dat by o wil // bewaeren in alle Gherechticheyt, heylic- F'ul. 67 v°.
heyt ende waerheyt, / Ende al ist dat wi hier van malcanderen
moeten scheyden, so weet ick ende betrouwe den Iieere vasteljjek,
in dat eewich leuen by malcanderen to zijn, Daeromme wil ick
ghewillich mijn offerhande doen . Och mocht ick voor v lijden, ick
soude gheerne mijn vleysch voor v offeren . Het is my leet, dat
ick v niet meer schrijuen en mach, Hier mede blijft den Heere
beuolen, ende en sorcht voor dat kint 1) niet, want mijn vrienden
salient wel bewaren, is die Heere salt waer nemen . Henrick van
Deuenter doet v seer groeten inden Heere, ende bidt
den Heere dach ende nacht voor v, dat ghy
volstandich muecht bljjuen totten
eynde toe.
1 Wees niet bekommerd over het kind • - 'twelk zJi' zie eeniga regels. vroe~ er> ook fol, 70 vo > 73 ro en elders verwachtte .
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her ivolghet noch ee-

nen Brief van Jeronimus Segersz
aen zijn Huysurou.
GEnade, vrede, vruechde van herten, door die bekenteniase Jesu
Christi sy met v mijn lieue huysurouwe Lijsken inden Deere . Ick
wunsche v mijn lieue Huysurouwe Lijsken een vyerige liefde tot
God, ends een vrolijek gemoet in Christo Jesu . West dat ick uwer
Rom . i . a . 5 . * gedencke dach ends nacht in mijn ghebedt, smeeckende ends
suchtende tot Godt voor v, Want ick al bedroeft ben, om uwent
wills, om dat ghy deer so lange suit moeten sitten, ends wilds
wel, waert des Heeren wil geweest, dat ghy wten banden geweest
hadt, maer nv heuet des Heeren wills anders geweest, om dat by
Ful . 68 r°. v proeuen wil, ends // zijn cracht ends stercheyt aen v openbaren,
tegen ells die tegen die waerheyt staen . Aldus en can ick tegen
des Heeren wills niet gedoen, op dat ick hem niet en tenteere,
den ick wil hem veel meer louen ends daneken, dat by ons beyde
Act. 5 . e. 42 . -{- weerdich ghemaeckt heeft om zijnen naem to lijden, want het
zijn al to t) wtuereoren Schaepkens, die by deer toe vercoren heeft,
Apo . 14 . a . 4 . want by heeftse -!- ghecocht wten menschen tot eerstelingen Gods .
Ends voort min alderliefste, soo hebbe iek tot deser hueren 2) seer
vrolijck ghevc>eest, den Heere loouende ends danckende, dat by ons
hier toe bequaem gemaect heeft, Maer als ick hoorde van v dat
ghy meer bedroeft waert den uwen mont gespreken conste, dat
welcke my menigen traen heeft doen weenen, ends een bedroeft
hems om hebbe, want het is een groote droefheyt, Ende verstont
dattet soude wesen, om dat ghy my dickwils gheseyt Bout hebben
om van Assuerus to gaen 3 ), ends dat ickt niet gedaen en hebbe,
dat welcke my menigen tram gecost heeft, ends hertelijcken leedt
Rum . 9 . c. 19 . is, t nochtans en can ick tegen des Heeren wills niet gedoen,
ends haddet zjjnen wills geweest, by soude ons wel een wtcoemst
1 Zeer, wwe!.
2 Uur.
3 Assuerus van Gheemont > een zilversmid misschien vermaner. HiJ' was togelJi'k
met Jeronimus en Hendrik Beverts of »g roots Hendrik" van Deventer gevangen
genomen en is, maer eerst op 22 Januari 552 en dus veel later den deze, levend
verbrand na eerst op de PiJ'nbank anderen to hebben aeng egeven, fol . 89 r0 .
Hiermede hangt zeker semen dat vol yens
het boek van de antwerpsche Hooger
~
Vierschaer de behandeling van ziJ'ne zaak herbaaldeliJ'k door den schout is uitgesteld, sours op verzoek van ziJj n advokaat, meester Lo yse
Vogel . Van Gheemont
~
wordt bliJ'kbaar met zekere onderscheiding behandeld . Zie Antwerpsch Archievenbled deel VIII, hl. 402 vgg
. ; waarin hiJ' ook in pie list
'ier ~,gedooden in deel XIV ,
~~ ,
l
hi . 1R als t b o. 203 voorkomt.
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gegeuen hebben, Maer by heeft ons * mate ghestelt, ende en sul- Job . 14 . a . 5.
len daer niet ouer gaen . Aldus en connen wy den Heere niet
t ontloopen, baerom en laet ons niet bedroeft zijn om dat werck 7 .bbi . 13 . a . 2 .
dea Heeren, maer veel meer (als * Christus seyt) ons verblijden Niat . 5 . a . 12 .
ende vroljck z~jn, want het aal ons wel geloont worden inden
Iiemel, Ende ghelijek ons Petrus seyt, * dot wy den Deere prij- 1 . Ye . 4 . c .16 .
sen ende louen souden van crier saken . Och myn lief, dat en is
niet gheseyt, dat ivy ons bedroeuen souden . Aldus weest doch
ll .b .ll .
;- verduldich in uweii druck, ende pacientich in v lijden, // Want 1+'0l. 68 v° .
P<iulus seyt, * d<it den ghenen die God liefhebben, alle dingen ten Ruin . 8 . c . 28 .
besten diem, Alsoo betrouwe ick dat in den Deere, dat v pock
ten besten dienen sal, dat ghy dyer soo lange suit moeten sitten .
Daeromme willet doch gewillich van zijnder hant ontfangen, dat
by v toeseynt, want by en laet niemant * becoren bouen zijn 1 .Uor .l(1b,13 .
vermoeghen, Aldue weest docli deelachtich des lijdens Christi,
'" want alle die sonder castijdinghe zijn, dat zijn bastaerden, ende Heb .12. a . 8 .
geen kinderen . Ende Jacobus seyt : ;- Salich is de man, die beco- Jaco . 1 . b . 12 .
Tinge verdraecht, want als by beproeft is, so sal by ontfangen
de croone des leuens, de welcke Godt bereyt heeft, alien den ghenen
die hem lief hebben .
Aldus weest dock Christus nauolgersse, ende neemt v cruys met
1' lijdsaemhept op, ende met blijsehappen, ende volcht hem met Lice, zi .c.17.
vruechden na, want by heeft so veel om onser salicheyt geleden,
daeromme laet ons ooc om zijnen prijs laden, want nv onse vre
is, soo laet ons met vruechden stryden nae die croon des leuens, Jaco . 1 . b . 12.
de welcke ons bereyt is .
Aldus bidde ick v mijn Lief, dat ghy doch niet meer droeue
en zijt, want de Heere sal v bewaren als den * appel van zijnder Sac . l . a . 8 .
oogen, Ja 1' al waert dat een moeder haer kint vergate, so en sal +Eea.49 .b.15.
is v niet vergeten, seyt de Heere, Ja -I- mijn schaepkens hooren Joa . 10. c . 27.
mijn stemme (seyt de Heere) ende sy volghen my nae, ende niemant en salse wt mijnder hant ontnemen, Daerom mijn alderliefste,
weest doch to vreden, ende betrout den Heere, t by en sal v niet Hebr . 13 . a . 5.
verlaten . Ende noch verstont ick eensdeels van mijn luster, dat ghy
ooek bedroeft waert, om dat ghy my niet meer en verdroecht 1 ),
Siet mijn lieue schaep ghi en hebt my niet tegenspannich geweest, / i ende wy en hebben met malcanderen anders niet ghe- Fol . 6!1 r°.
leeft, dan wy schuldich en waren to leuen, waerom wildy dan bedroeft wesen ? Weest doch te'vreden, went Christus en sal v daer
af niet reeckenen, 'i went by en evil once sonden niet gedencken . Ezec .18 . c.21 .
Ende ick dancke den IIeere, dat ghy nuch so ootrnoedelijc met
1Omdat giJ' niet inschikkeliJ'ker Jagens tniJ' ziJjt~' eweest.

154

HET OFFER DES HEEREN .

my geleeft hebt, Ende wilde wel, dat is voor v mocht sitters een
iaer lanck to water ende to broode, Ja en dan noch thienmael den
loot mocht steruen, ende dat ghy verlost waert . Och mocht is v
helpers met mijnen tranen, ende met mijnen bloede, hoc gewillich
soude is voor v lijden, mer mijn lijden en can v niet helpers .
Aldus weest doch to vreden, Ic wil den Iieere noch meer voor v
bidden . Ende desen brief hebbe is met tranen geschreuen, om dat
ick hoorde, dat ghy so seer bedroeft 4jt, Ende ick bidde
v, wilt my schrjjuen hoe dat het met v staet .
Icier mede beueel ick v den Heere .

[n°. 5 .]

Q Pit is eenen Brief van
Lijsken, Jeronimus Huysurouwe, die sy
aen hem schreef finder geuanckenisse
tot Antwerpen . Anno . 1551.

GHenade ende vrede gheschiede ons tween van God den Vader,
ende die liefde des Soons, ende die gemeynschap des heyligen
Gheests sy met ons tot alle stercheit, troost, vruechde, ende salicheit van onser sielen .
Q Mijn beminde Man inden Heere, weet dat my den tit metFol. 69 v°. ten eersten seer lange docht // to wesen, om dat ick niet gliewoon
en was geuangen to zijn, ende niet en hoorde dan tentacie om
vin den Heere to gaen, Sy seyden, wat is my de schrift moeycn
woude, dot is mijnen naet nayen soude') . Fndc het schijnt (seyden si) dat ghy den Apostelen n~4 volgen wilt, wfier zijn uwe
Mar. 16 . b .17. * teeekenen die ghy doet? Sy spra,ken met Allen t tonghen, nae
t Act. 2 . a . 4
. dat sy den heylighen Geest ontfan ;hen hadden, Ende seyden
Waer is v tale, die ghy door den heyligen Geest ontfangen hebt?
Maer het is ons genoech, dat wy door ha,ere woorden geloouich
Joa. 17 . c . 20 . geworden zijn, so Joannes verhaelt, dear Christus spreect : t Ick
en bidde niet alleene voor haer, maer ooc voor de gene, die door
haere woorden aen my geloouen sullen . Hier mede beueel ick v
den Heere, ende die ghenade (hods sy met ons altijt .
Gedanet sy Godt die Vader, die alsuleke Iiefde tot ona gehadt
Joan . 3 . b .16 . heeft, ende aen ons bewesen heeft, dat by zijnen lieuen Sone voor
ons ghegeuen heeft, die wil ons alsulcken liefde, alsulcken bljjschap, alsulcken wijsheyt, ende alsulcken bestaende ghemoet door
1 MiJ' bep~
aleil zou tot mijn huiseli'ken
arbeul .
J
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Christum ertde door die cracht des Heyligen Gleests geuen, dat wy
staende blijuen mogen tegen a11e verslindende dieren, tegen draecken ende serpenten, ende tegen alle -I- poorten der hellen, die nv Mat. 16 . c.18 .
seer listich zijn om onse siele to vangen, bedriegen, vernielen ends
to verleyden . Daerom molten wy den Heere wel ootmoedich bidden 1- yonder ophouden, dach ends nacht, want den t verslinder i . Tea . 5 . c.17.
g'a,et rontom ona, soeckende weleken by verslinden mach, want ten t 1 . Pe . 5 . a. 8 .
is oils Met onbekent, wat by inden sin heeft . Maer al zijn sy seer
listieh, des Heeren handt en is noch niet t vercort aen den ghe- Eaa . 59 . a . i .
nen die hem liefhebben, ends zjjnen wills doen, want * die // ~'Ps . 34 .b .1t3 .
ooghen des Heeren lien op den ghenen die hem lief hebben, ends Fol. 70 r°.
~ijn ooren op haer ghebedt, maer dat aensicht des Heeren staet
op dien, die lost quaet doen, Daeromme mach een yegelijc wel
voor hem lien, dat chat aensicht des Heeren op hem niet en stae,
want dies menschen t aisle die sondicht, die most die doot ster- Eze . 18 . a . 4 .
uen, ist dat by hem niet en betert eer dat die Heere coemt, ends
het en is ons niet verseeekert, wanneer dat die Heere comen eal,
want by sal comers als een * Dief finder nacht . Daerom moeghen 1 . Terms . 5 . a .2 .
wy den Heere die een voor den anderen bidden, op dat onse vlucht 2 . Pet . 3 . b .lU.
niet en gheschiede op den t Sabboth, als wy ledich zijn, noch Mt . 24 . b . 20 .
finders Winter, als wy geen vruchten op onse boomers en hebben,
want een yegelijck 1' boom die geen goede vruchten voort en Mat . 3 . a . 10 .
brengt, die eal afgehouwen ends first vuyr geworpen worden . Maer
die deer goede vruchten brengt, die sal by * reynighen, op dat by Joan . 15 . a . 2 .
oueruloedighe vruchten voort brengen soude . Noch is one door des
Ileeren mont vercondicht : Een mensche, als by "` moetwillens eon- Heb .10. c . 2K .
dicht, soo en is hem gheen offerhande meer achter gelaten, den
het verwachten des veruaerljjeken oordeels, ends des vyers pijne,
die de vianden verslinden sal . Moyses wet die dreef so sterc, als
die yemant ouer tradt, soo moest by steruen sonder ghenade, door
twee ofte Brie ghetuygen, hoe veel to meer quellinghe sal hij hebben, die den Sone Godts met voeten treet . Noch stater door den
heylighen Gheest wt gesproken : * 1st dat wy mede laden, soo sul- 1 .Tim .2 .b .11 .
len wy mede heerachappie hebben, steruen wy ooc mede, soo sullen
wy ooek mede leuen, versaecken wy hem, so eel by ons oock versaecken, oft wi hem niet en geloouen, so blijft by nochtans getrouwe, j/ want by en can hem seluen niet geloochenen nochte Fol . 70 v° .
versaken . Nv wy so * groot een wolcke der ghetuygenisse om ons Heb . 12 . a . 1 .
hebben, soo last ons afleggen al wit ons druckt, ends die aencledende Sonde, ends last ons verduldich loopen finders camps die ons
voor gheleyt is, ends lien op den voleynder Jesum, die welcke
doers hem de blyschap vooren gheleyt was, heeft by dat cruys met
verachtingen der schanden op hem genomen, * niet dreygende doers 1, bet, 2, c,23 .
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by leedt voor onse sonden tot onser sielen salicheyt, also wy ooc
mgn alderliefste inden Heere, tot prijs des Reeren, ende tot vertroostinge van alien lieuen vrienden . Ick wunsche ons tween den
gecruysten Christum tot een eewige vruechde ende stercheyt . De
Rom, lf, . c.29. Reere die * alleen wijs is ende zijne wijsheyt ailedn ;- ghegeuen
+ Mt. l L a. L~. hceft den simpelen, onnoselen, verstootenen deser werelt, die b e Ape . ll . a . 7 . trouwe ic, dat by ons vertroosten sal, tot dat ons '` baren is geschiet .
M~jnen lieuen Ian inden Deere, de welcken ick ghetrout hebbe
voor God ende zgn gemeente, den welcken si seggen, dat is daerby
in ouerspel geseten hebbe, om dat is inden Baal niet getrout en
Mat . 5 . u . 12 . ben . Maer de Heere seyt : 1' Verblijdt v als a,lle menschen quaet
van v seggen om mijns Naems wille, din verblijdt ende verhuecht
v, went het sal v wel geloont worden inden Hemel .
Wetet dat ick seer gheweent hebbe, om dat ghi bedroeft wa,ert
om mjjnent wille, omdat ghy ghehoort halt, dat ick v dicwils gheseyt soude hebben, om van Assuerus to gaen woonen, ende dolt
ghy dat niet gedaen en hebt, weest daer in to vreden, mijn alderliefste in den Heere, haddet den Heere so niet belieft, ten ware
Mat. 6 . b . lU. so niet geschiet, * des Heeren wille moet geschien tot onser beyFol, 71 r° . der sie//len salicheyt, want by ons niet en laet * becoren bouen
1 .(;ur.lU.b.13 . ons vermoghen . Daeromme weest getroost mijn alderliefste in den
Heere, ende verbljjt v inden Heere, so ghy van to vooren ghedaen
hebt, hem louende ende danckende, dat by ons soo wtuercoreu
heeft, dat wy om zijns naems wille so lange mogen in banden
Act, 5 . e . 42 . ligghen, ende daer toe t weerdich beuonden zijn, by weet wat hi
Num . 14, a . 8 . daer in voorsien heeft, A1 laghen die kinderen van t Israel langhe
in der woestijne, hadden sy des Heeren stemme gehoorsaem gheweest, sy souden oock wel met Josua ends Caleb in dat Landt
van Beloften ghecomen hebben. Also wy nv ooc hier finder woesYtia . 15 . a. 7 . tijnen onder dese veralindende dieren, die haer ~ netten dagelijcs
57 . b . 7 . wtspreyden, om ons daer mede to v<Lnghen, maer de Heere die soo
crachtich is, ends de zijne niet en verlaet, die op hem betrouwen
Zach . 2 . a . 8 . die bewaert by van alle quads, Ja aIs den * appel van zijnder
oogen . So last ons dan to vreden zijn in hem, ends ons trays met
blijschap ends met lijdtsaemheyt op ons nemen, ends verwachten
Apo . 2 .3 .21 . met vasten betrouwen op die beloften, die by ons ;- belooft heeft,
daer aen niet twijfelende, want by ghetrouwe is diese beloeft heeft .
4 . Es . 2 . e . 41 . op dat wi op * Sions berth gecroont muegen worden, ends met
Apo . 7 . b . 9 . palmen verciert zijn, ends dat t La~mmeken mogen nauolgen . Ick
+Ap. 14, a . 4 .
bidde v mijn lief inden Deere, weest ghetroost
inden Heere, met alien lieuen vrienden, Ende * bidt den Users
1 . TegA .5 .c .25 .
voor my . Amen .
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her ivolcht nook eenen

Brief van Jeronimus Segersz aen
zjn Huyeurouwe . /%

Fol. 71 v .

L1?iO . 6 . I

GEnade ende vrede sy met v van God den Vader, ende die
bermhertieheyt ende liefde des Soons, ende de cracht ende gemeynschap des heyligen Geests verstercke uwe gelooue, herte, sinnen ende verstant in Christo Jesu, Amen .
Ick wunsche mijn beminde Huysurouwe, die ick voor Godt ende
zjjn heylighe Ghemeente t ghetrout hebbe voor mijn e3 ghen hugs- i . (Jor. 7 . a . 2 •
urouwe, ghelijck als * Abraham Sara, ende t Isaac Rebecca, ende '''Gen .ll .c .29 .
. 24 . b .15 .
-E Tobias zjn Ooms dochter tot een hu3 surouwe genomen heeft, i Ge
Tob . 7 .e . 19 .
a.lsoo hebbe ick v oock tot een huysurouwe genomen, 'i na luydt L Cor . 7 . a2 .
van Gods woordt ende beuel, ende niet ghelijck dese erge blinde Mat . 19 . a . 7 .
werelt, om «relcker saken wille dat is den Heere nacht ende dach
loue Bride daneke, dat by ons so lange spaerde tot dien da .t wi
malcanderen tot Ben deel kenden, ende dat wy de kennisse der
waerheyt ghehadt hebben, Om deser saken wille seggen sy, dat
wy in ouerspel geseten liebbeu, om dat wi met dat afgodissche,
vleeschelicke, jjdele, boueerdige gulsige wesen, ende met dat ouerspelige gheslachte niet to semen gegeuen en zjn i), dat weleke niet
d:tiii eeuen gruwel en is voor den oogen Gods, Daeroiu beliegen
sy ons, gelijck sy
Christum beloaen hebben . Ende of sy noch Mat . 1Le .17 .
seydeu, dat ghy v met uwen naet moeyen sout, dat en hindert
ons niet, ~ want Christus heeft ons alien geroepen, i ende de Mat . 11 . r. 28 .
sclirift doen ondersoecken, want sy van hem getuy cht, ende nosh t Joa . 5 . d . 39 .
scyde Christus, dat Magdalena * da .t beste deel vercooren hadde, Lnc . 10. rl . 42 .
om dat sy de Schriftuere ondersocht. Ende nosh mijn alderliefste,
waert dat sy v vraechden, waer dat uwe teeckenen ende spraecken
waren, dat en hindert v niet, want de gheloouighe die * Petrus Acto . 2 . r . 38 .
ende Joannes doopten, en sera//ken met alien tongen niet, dan het
•°.
was haer ghenoech dat sy in Christum gheloofden, Ende noch
i Stephanus, die vol vanden heyligen Gheest was, en sprack met Aeto . G . a . 5 .
alien toughen niet, noch alle die Bisschoppen ende Leeraers die
met Paulo waren, en deden oock alle geen teeckenen, ende en
spraecken met alien tongen ooc niet, ende leerden nochtans dat
woort Gods onstraffelijck, Ende Paulus seyt noch, t dat de hey- 1 . Cor .12 . a .i .
lighe Gheest zjn gauen geeft rode ghemeynten, Ten eersten
heeft deene de gaue ghesont to maecken, Ben ander to prophete]i'ol. 72 ->

1 Niet op werehlsche wiJ'ze ons huweliJ'k hebben gesloten . Zie de aanteekenin g
op bl. 127 boven .
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ren, een ander met voile talen to epreecken, een ander wonder to
doen, een ander to vermanen, een ander bermherticheyt to doen,
een ander vast to geloouen, ende dit werckt al de heylighe Uheest,
.
Eph . 4 . b.16 * door den weleken dat die een den anderen hantreyckinge doet tot
Ephe . 2 . C . 20 . zijns selfe beteringe, ende t wast also op tot eenen heyligen Tern 4 1 . Con . 7 . C . pel, -F ende een yeghelijck blijue in de roepinghe daer hi in geroepen is . Ende voort so iat ons genoech, dat Christus gebeden
Joa .17 . c . 20 . heeft, * niet sheen voor zijn Jongeren, maer oock voor de gene
die door bare woorden gheloouich souden worden in hem . Siet
myn beminde Huysurouwe inden Heere, hoe gheerne dat die
Mat . 7 . b . 15. * grijpende Woluen de simpele sielen vermoorden eouden, met here
loghenen ende listicheyt, daer sy ons mede aenuaren om to ver'
leyden, om v siele tot den eewigen doot to brengen, Daeromme
wacht v voor haer, ende en geeft haer geen gehoor, want sy zijn
Joa . 10, c . 27 . seer liatich, maer doet als Christus seyt : * Mijn schapen hooren
mijn stemme, maer der vreemder stemme en hooren sy niet,
Mat . 24. a. 4 . Daerom en sake ooc niemant wt zynder handt ontnemen . Siet
Fol. 72 v^. mijn beminde, hoe ons * Christus voor desen tijt gewaer//schout
heeft, Daerom laet ons nv wel voor ons sien, op dat wy door dat
Gene . 3 . a. l . listich * Serpent niet bedroogen en worden. Ende weet dat is ooc
eens voor de Heeren geweest hebbe, doen ick v aenriep'), ende
dat ick doers alsoo sprack, dat sy my met vreden ghelaten hebben,
hoe wel datse die ander noch tweemael ghehaelt hebben, so hebbense my gbelaten, Ende noch hebbe ick eens met den Papers gesproken vande Sendinge 2), ende straftese so met des Heeren woort,
dat si van gramschappen met hare vuysten op de Tafel sloegen,
ende sy en moisten niet moat seggen, dan sy seyden dat Petrus
Paus gheweest hadde, ende dat S . Andries de eerste Misse gedaen
hadde . Doers antwoorde ick haer, dat zijt wetter waerheyt niet en
1 . Tim . 4, a, i . conden bewijsen. Ende is seyde haer, dat sy waren * dwalende
geesten, ende hadden de Leeringhe der Duyuelen . Ende daer mede
gingen sy wech .
Ende voort so laet ick v weten, mijn beminde Huysvrouwe in
den Heere, dat my leedt is dat ghy geweent hebt, want doers is
hoorde dat ghy beproeft waert, so hebbe is den Heere to vyeriger
nacht ende dach gebeden voor v, ende weet vastelijc, dat by v
9ach . 2 . a . 8 . bewaren sal, als den t appel van zijnder oogen, ende ick loue den
Act . 5. e . 42. I3eere altijt, dat by ons beyde ~ weerdich gemaect heeft, om zgns
Naeme wine to lijden, waerom dat ick seer verblijt ben . Ende
'1) Zoo in alle uitgavers : ook biJ' Van Braght .
of de wetti heid der bedienin
2 Van de rechtmati heid der roe in
~eesteli'Jken en predikanten .
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doen ick uwen Brief las, ende hoorde host met v stont, ende dat
ghy my den ghecruysten Christum wenschte tot Bender groete, so
spranc mijn herte ende mijnen gheest op in mijn lichaem van blijschappen . Ja alsoo, dat ick den Brief niet geheel wt geleaen ') en
conde, is en moeste mijn * knien buygen voor den Heere, ende Eph . 3 . b . 14 .
hem louen ende daneken van zjnder sterckheyt, troost ende blijschap, hoe//wel dat ick nochtans bedroeft was om onse Broeders Fol . 73 r° .
wille, ende om uwent wille, dat ghy daer so lange cult moeten sitten . Ic hebbe v den Heere in zijnen handen beuolen met de
vrueht, ende betrouwe hem dat, ende en twijfele daer niet aen,
by en sal v de selue blijschap gheuen, die by my gheeft, ende sal
v * bewaren tot den eynde toe . Ende ick hebbe suleke vruechde 1 . Pet . l . a . 5 .
ende blijschap in zijne beloften, dat ick niet eens gedencken en
can op dese 'rormenten, dan alleen op de groote beloften, die hi
beloeft heeft den genera die daer t volstandich blijuen totten eynde Mat . 24, b, 13 .
toe : Ende hebbe a,lsulcke blijschap, troost ende vruechde als ick
oyt hadde . Ja alsuleke blijschap dat ict niet geseggen noch geschrijuen en can, Ja dat ick niet en meynde, dat Ben mensche
alsulcke blijschap in de gheuanekenisse soude connen gehebben,
want is en can dach noch naeht nauwelijc geslapen van blijschappen, noch den Heere to 1- voile gedancken noch gelouen, want my Ecc1 .43. (1 .43 .
dunct dat ick hier niet eenen dach geweest en hebbe 2) . Och
mocht ick mjjn herte in stucken breken, ende v geuen ende onsen
Broederen . Och ick woude dot ick haer met mijnen bloede ghehelpen conde, ick soude so gheerne voor haer laden .
Och mijn beminde inden Heere, nv gheuoele ick, hoe crachtelijc, hoe sterckelijc, ende hoe vaderlijc dat by den genera bewaert,
die op hem betrouwen, ende niet dan zijnen prijs en soeeken, Jae
wat Ben stercheyt, troost ende vruechde, die by daer geeft : Ende
hoe schandelijcken dat hyse laet vallen, die op * menschen betrou- Jere. 17 . a. 5 .
well, ende hem verlaten ende verloochenen, is also datse Ben
t wroeghende conscientie, Ben bedroeft herte, ende Ben grouwe- Sale . 17. c . 23 .
lijcke veruaernisse crijghen, is dat sy niet en verwachten dan de
eewige verdoemenisse ende des vyers % f pyne, ende verwachten dat Fol . 73 v° .
veruaerlijc woort : -I- Ghaet ghy vermaledjde in dat eewighe vyer, Mat . 25 .d.47 .
* want dat aensicht des Heeren siet op dien, die daer quaet doen . * Ps . 34 . b .17 .
Daerom siet mijn beminde Huysurouwe inden Heere, laet ons aensien op den t voleynder Jesum, hoe by ons voor gegaen is in de Hebr . 12 . a . 2 .
doot om onse salicheyt, want siet de
Croone des leuens is ons Jaco . 1 . a. 2 .
bereyt, t wy sullen met hem op zijnen Stoel sitten, wy sullen tMat .l9.d.28.
1 Voor : uitlezen •~ evenals gedancken, gespreken .
2 Zoo kort valt m j~ de tJi'd .
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met witte cleederen gecleet worden . flier mede beuele ick v den
gecruysten Christum, tot eenen troost ende vruechde, dat by v
Eccl . 15, h . 8 . wil bewaren, ende versaden met zijn godtljc woort, 4- ende spijsen
met dat broot des leuens, ende met dat broot des verstants, ende
to drineken geuen vande Fonteyne des leuens, met dat water der
wijsheyt, met dat ongheualschte Melck . Den
semen beware uwe siele tot der
Salicheyt . Amen .
Q Nocli eenen Brief van
Lijsken, Jeronimus Huysvrouwe .
DE gena,de ende vrede, vruechde ende liefde, die Christus zijnen
Jongeren achter ghela.ten heeft, die bidde ick wt ernstiger herte,
dat hi ons alsuleken liefde, alsuleken bestaende gemoet wil geuen,
da,t wy bequa,em geuonden mogen worden, om de schoone beloften
to ontfangen, die by ons beloeft heeft, ist dat wy volstandich blijuen tot den eynde toe . Den seluen Christum sy prijs, eere, van
eewieheyt tot eewicheyt. Amen . //
Q Ick en can den Heere niet to vollen gedancken noch gheloFol. 7t r°.
Fcnl .d3 .dA3 . uen van de groote ghenade, ende vande grondeloose bermherticheyt ende van de groote Liefde, die by aen ons bewesen heeft,
2 . Cor . 6 . c .li . dat wy zijn * sonen ende dochteren souden zijn, ist dat wy vert Apo . 3 . c . 21 . winnen, t gelijck by verwonnen heeft . Och to recht mogen wy
Hebr . 11 . a . 2 . wel seggen, - {- dat het oprecht gelooue hem schict na het gene dat
(gala . 5 . a . G. niet en schijnt dat weleke 'k door de liefde werckende is, dat
Rom . S . U . 17 . weleke ons tot heerlijcheyt brengen sal, t ist anders dat wy met
hem lgden . Laet ons bemereken lieue Vrienden inden Heere, hoe
groote liefde dat de wereltlijcke 1) menschen hebben deen tegen
den anderen . Daer zijnder (by hooren seggen) op den Steen 2), die
h;ter verblijden als sy ter pijnbanck gaen souden, om de gene wille,
die sy lief hebben, dat syse dan to naerder souden zijn, hoe wel
dat sy in persoone by malcanderen niet en mochten comen . Hoort
doch mijn beminde Broedera ende Susters inden Heere, heeft de
`verelt alsulcke liefde, och wat liefde behooren wy dan to hebben,
die so schoone beloften verwachtende zijn . Ick sie noch een schoon
ghelijekenisse voor ooghen, van een Bruyt, hoe sy haer verciert
1 In n° . 1, 156`? : wereltsche . Van zulke} niet van ))geloovige" personen is ook
in den vol ~'enden voizin sP rake : die agevangenen, die er graago de P iJ'niging
voor
m
over hebben als ziJ' elkander maar eens kunnen zien,
2 De gevangenis to Antwerpen .
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om haren Bruydegom deser werelt to behaghen . Och hoe behooren
wy ons dan to vercieren, om onsen Bruydegom to behagen . Och
mochten ws also verciert wesen, -I- gelijek als de vijf wijse Maech- Mat . 25. a 4.
den verciert waren met Olie in haer Lampen, om onsen Bruydegom to gemoet to gaen, . op dat wy ooc hooren mochten de soete
stemme : * Coemt ghy ghebenedijde, besit dat rijcke mijns Vaders . Mat . 25. c.34 .
Ic bidde den Heere nacht ende dach, dat by ons alsulcken bernende liefde wil geuen, dat wy niet aen en lien wat tormenten
sy ons aendoen // moghen . Jae to segghen met den Propheet Da- Fol . 74 v^ .
uid : t Ic en vreese niet van al dat my de menschen aendoen Psa.118 . a. . 6 .
mogen . Ende -F dese onse pijn die licht ende tijttelijek is, die en + Ro . 8 . b .18 .
is niet to gelijeken by de heerlijcheyt, die yen ons geopenbaert
sal worden . Nv dan des Heeren wille is, dat ick met * Daniel soo Dan . 6 . b.16.
langhe in der Leeuwen cuyl moot liggen, ende crijsschende ende
grijpende Woluen ende Leeuwen moet verwachten, ende de t oude Gene . 3 . a. l .
Slanghe, die int beginsel geweest is, ende tot den eynde toe wesen
sal. So bidde ick alle lieue Brooders ende Susters, dat sy mijns
niet en -- vergeten in haer ghebet . Ick wil des gheerne wederom 2 . Teas. l . a . 2 .
na mijn vermoghen doen . Och mijn lieue Vrienden, hoe can ick
mijnen Hemelschen Vader ghenoech gedancken, da,t by my arme
schaep hier toe bequaem gemacct heeft, om zijns Naems wille, so
lange in banden to ligghen . Ick bidde den Heere nacht ende dach,
dat dose min * beproeuinghe tot mijnder sielen salicheyt, ende 1 . Pet. 1 . a . 7 .
tot prijs des Heeren, ende tot stichtinge van mynen lieuen Broe- Jaco . 1 . a. 12 .
ders ende Busters geschien moot, Amen .
Q Nicolaes op de Suyckerruyt t) bracht hier tot my twee Papen, om my to onderwijsen, den welcken ick antwoorde door de
genade des Heeren . Ende sy seyden tot my, dat haer seer deerde,
dat ick onder dose opinie ghecomen was, want sy en conden daer
gheen ghelooue of ghemaken, moor dan eon opinie, nademael dat
wy niet en onderhielden dat de Christen Gemeynte ofte Kercke
gebiet. Maer ick antwoorde haer lieden, ende side : Wy en begeeren anders niet to doen, noch to geloouen, dan ons Christus
Kercke gebiet : Maer wy en willed niet to doen hebben met den t Act. 97 f. 48 .
Baal, oft moor andere Tempels, die t met handers gemaect zijn, + M at . 15 . a. 9.
na -I leerin//ghe ende geboden der menschen, ende * niet nae Fol. 75 r° .
Christum, daer mode en willen wy geensins to doers hebben, want Col . 2 . a . 8 .
Stephanus seyt, * dat de Alderhoochste niet en woont in Tempelen Act . 7 . £ 48 .
die met handers ghemaeet zijn, want by seyde dat t hij den Hemel Act . 7 . g. 55 .
open each, ende each Christum sitters ter rechterhant zijns Vaders
In n°, 1, 9562 : suckereYe ; n° . 3 > 4667 : suYckerruY~
e • en zoo in de meeste
volgende uilgavers . Rei of rubye is gyacht : de Suikergyacht .
II.
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1. Cor.3 .b.16. almachtich . Ende Paulus seyt, 1 dat wi zijn de Tempel des leuenden (hods, ist anders dat wy zijnen wille doen, so wil by in ons
woonen ende wandelen . Sy seyden, datse de ghesonden waren,
ende die op Moses stoel sittende waren . Doen antwoorde ick hen
lieden, dat hen dan de weep toe quamen die verhaelt staen, Mat .
Mat . 23. b .12 . 23 . Sy vraechden my oft ick seggen wilde, dat de gene die my
deee dingen geleert heeft, oft by van Godt gesonden was . Ick
seyde : Jae hy, dat weet ick vastelijek, dat dese van (hod gesonden is. Doen hebben sy gheuraecht, oft ick wel wiste hoe dat een
1 . Tim . 3 . a . 2 . Leeraer moet wesen. Ic antwoorde : * Een Leeraer moet wesen
Bender vrouwen man, onstraffelijek, die gehoorsame kinderen heeft,
geen dronekaert, wijnsuyper, noch Hoereniager . Doen antwoorden
sy : Doen wy qualijck, het sal op ons cappe druypen, de Heere is
bermhertich . Doen vraeehde ick oft sy op de bermherticheyt (hods
sondigen wilden, ende seyde, dat deer geschreuen stont, dat w y
Eccli . 5 . a . 5 . t deep sonde op dander niet doen en souden, ende dat wy niet
seggen en souden : De Heere is bermhertich . Noch veel spraken
WY, so dat to lanek waer to schrijuen . Ick seyde henlieden, dot
2 . Tim . 3 . a . 7 . sy altijts ~ leerende waren, ende en conden totter rechter kennisse
der waerheyt niet geraken . Doen seyden sy, dat Christus tot zijnen
Mat . 13 . b .12. Apostolen gesproken hadde : -I- V lieden iet gegeuen to verstaen,
Fol. 7'.5 v°. maer den // anderen in gelijekenissen, ende parabolen . Ic seyde
Diet nv oock to recht verstaen, dien ist oock ghegeuen. Ten
laetsten becruysten sy hen seer, ende seyden, dat ickt wel weten
soude, als ick voor doordeel soude staen . Dat sal waer zijn (seyde
Mat. 19 . d. 28 . ick) wy sullen deer tot * Rechters genet worden, om to ordeelen
dat onghehoorsame ouerspelighe gheslachte. Ende deer mede ginghen sy wech, ende ick seyde haer lieden, dat sy van den Satan
quamen, om mijn siele to vermoorden ende to dooden .
Noch eenmael wensche ick mijnen lieuen man inden Heere,
ende my, den gecruysten Christum tot Ben onuerganekelijeke
vruechde, ende Ben onuerganekelijcke liefde tot inder eewicheyt,
Amen.
Weet mijnen lieuen Man inden Heere, doen ick las dat ghy
soo seer verblijt zijt inden Heere, soo en mocht ick den Brief niet
wt gelesen, ick en moeate den Iieere bidden, dat by my oock de
selue blijschap wilde geuen, ende behouden totten eynde toe, opdat wy met vruechden once offerande doen moghen tot prije van
Mat . 6 . b . 9, onsen t Vader die inden Hemel is, ende tot stichtinge van alien
A et . 20
. d . 32 . lieuen broeders ende austere . -I- flier mede wil is v den Heere beuelen, ende dat woort zijnder genaden . `Veet dat is v seer daneke
van uwen Brief, die ghy my gheschreueu hebt . De
ghenade den Heeren sy met ons altjt.
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Q Noch amen Brief van
Lijsken gheschreuen aen
harm Man. //
Q DE oueruloedighe genade Gl -odts sy altoos met ons tween,
ende de liefde des Soons, ende sijn ongrondeerlijeke bermherticheyt, ende de vruechde des heyligen Gheests sy met ons tot index
eewicheyt, Amen, Den seluen die ons wedergebaert heeft
vanden dooden, dien si prija van eewieheydt
tot eewicheydt . Amen .

[no .

Fol. 76

9•°

.

ICk wensche ons . tween, den gecruysten Christurn tot eenen Beschermer ende Behoeder van onser Sielen . Den seluen wil ons bewaren in alle gherechticheyt, heylicheyt, ende waerheyt tot den
eynde toe, ende by sal ons oock bewaren als zijn sonen ende dochteren, ist dat wy behouden de * G}odsdiensticheyt zijns wesens tot Heb . 3 . b .14.
den eynde toe, Ja als den t appel van zijnder ooghen . Hierom so Zach . 2 . a. 8 .
laet ons hem betrouwen, ende by en sal ons index eewichegt niet
-I- verlaten, maer sal ons bewaren, a,ls by de zijne van het begintsel Aeb .13. a. 5 .
der werelt gedaen heeft, ende en * laet ons niet met eenige ten- 1 .Cor .l0.b .13.
tacie beuangen, dan die menschelijck zijn. De Heere is getrouwe
(seyt Paulus) die en sal ons niet laten becoren bouen ons vermoghen . t Gedanct' sy (hod de Vader ons Heeren Jesu Christi, die 2 . Cor. 1 . a . 3.
ons hier toe I- bequaem gemaect heeft, om zjjnen naem een cort Act . 5. e. 42 .
verganekelijc lijden to lijden, voor so achoone beloften, die by ons
beloeft heeft, met alle den genen die deer volstandich blijuen in
zijnder leere, ende * in weynich mogen wy hier lgden, maer in Sap . 3 . a .
velen sullen wy geloont worden .
Mijnen lieuen beminden man inden Heere, ghy hebt eensdeels
beproeuinge gepasseert, in welcke beproeuinge ghy volstandich
ge//bleuen zijt, de Heere heb eewigen lof ende prijs van zijnder Fol. 7'6 vo .
grooter genaden . Ende is bidde den Heere deer toe met weenen,
dat by my oock deer toe bequaem maken wil, om zijns naems
wille to lijden, want het zgn al te') wtuercoren Schaepkens, die
hi deer toe vercoren heeft, Want hyse * gecocht heeft wt den Apo .14 . a. 4 .
menschen tot Eerstelingen Gods . Ja wy weten (als Paulus seyt :)
t 1st sake dat wy mede lijden, so sullen wy ooc mede heerschap- 2 . Tim2 .a .11.
pie hebben, Steruen wy oock mede, so sullen wy mede leuen .
Daerom en laet ons niet verwerpen -l- de caetijdinghe des Heeren, Heb .12 . a . 6 .
1
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want dien by lief heeft, die castijt hy, ende geesselt eenen yegeAet. 20 . d . 32, ljjeken Sone, die by ontfangt, also Paulus verhaelt . * Hier merle
wil is v den Heere beuelen, ende dat woort zijnder genaden ende
heerlijekheyt, door het weleke dat by ons heerlijc maken sal, fist
andera dat wy daer by blijuen totten
eynde toe . De gena,de des liceren sy met ons .

[n°. 9.]

Q

her ivolcht noch eenen
Brief van Jeronimus Segersz
gheschreuen aen zijn
Huysurouwe.

DE ghenaede, vruechde, vrede van God den Vader, ende de goedertierenheyt ende liefde des Soons ons Heeren Jesu Christi, ende
de gemeynschap ende troost des heyligen (Ieestes, wil ons verstercken, troosten, ende becrftchtigen, ende wil ons beyden in alle ghereehticheyt, heylicheyt houden totten eynde toe. Den semen sy
prijs van eewicheyt tot in der eewicheyt . Amen . //
Fol . 77 r° .
Q Ick wunsche mijnder wtuercorender TTuysurouwen inden
Deere, ende my de eewige blijschap, ende dat onuerganekelijc ends
onuerderffelijck leuen, ende gheue ons beyden, dat wy onueranderlijek moghen blijuen by zijn Godlijck woort ende eewighe waerheyt
tot den eynde toe, dat welcke by oock doen sal, want hijt ons
beloeft heeft, ist anders dat wy getrouwe bl~juen, int ghene dat
by ons gegeuen heeft, ende dat wy da,er voor begeeren to str~jden
om zijnen prijs, also by gestreden heeft om onser salicheyt, ends
Phil 2 . a . 8 . zijnen * Vader gehoorsaem gheweest heeft tot der Boot toe, ist
+Apa 2 . b.10 . anders dat wy ooc so t getrouwe blijuen tot der doot toe, so sullen wy de croone des leuens ontfangen, ende dat eewige leuen
met hem besitten, ende en sal ons finder eewicheyt niet verlaten,
want de Heere en sal oft en can tegen zijn woort niet gedoen,
Mat . 24 . c .35 . want -!- zijn woort en sal finder eewicheyt niet vergaen, ende by
heuet ons so trouwelijc beloeft, dat by ons bewaren sal, fist dat
Joan . 10 . c2S . wy hem niet en verlaten, alsoo dat ons niemant wt z~~nder t hint
* 'l.acii 2 .a..8 . nemen en sal, ende sal ons bewaren ghelijck den * appel zijnder
ooghen, Ja als zijn Sonen ende Dochteren, want siet mijn beminde,
hoe trouwel~jck dat hyse bewaert heeft, die hem trouwelijek gheGene. ? . a . L dent hebben
heli ck als * Noe in de Arcke be«-aert is ende
t Gen .19 .b15 .
' g J
d.34
.
t
Loth
wt
Sodoma
geleyt is, ende 4- Jacob vroor zijn broeder Esau
+ Ge . 27 .
bewaert
is,
hoe
wel
by hem to dooden suctit, code * Joseph voor
*Ge, 37 . b .18 .
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zijne broeders, Jacobs sonen, ende t Josua ende Caleb voor alle Jos . 8.10. 11 .
de ileydenen, ende int Lant van beloften gegaen zjjn, ende 4 - Dauid 1 . Re. 17 .f.42.
voor den Goliath, ende * Susanna voor de valsche getuygen, ende * Dan . 13 . a .2 .
-'r Daniel voor de Leeuwen . Ende noch van vecl meer andere, die +Dan . 6.c .22 .
to lane waren to schrijuen . Maer hierj;'aen mogen wy mercken, Fol. 77 v° .
hoe trouwelijc dat by den genen bewaert, die hem van herten
vreesen ende liefhebben : Ja hoe schandelijcken dat sy ooc vallen
die hem verlaten, als wy sien mogen van aenbeginne der werelt,
hoe datse 4- vergaen is om haers boosheyts wille, ende hoe dat Gene . 6, a. l .
a' Loths Huysvrouwe ghestraft werdt, ende t Esau zjjn eerste ghe- ~Ge .19 .c.26 .
boorte niet weder gheuinden en condo, ende dat gantsche hugs t geb .l2.b .16.
Israels is vergaen finder Woestijnen .
Nu. 14 . c . 20 .
diet mijn beminde I3uysvrouwe, dit hceft de Heere al laten geschieden, niet alleen oin ~' harem wine, die daer gesondicht had- Ro.15 . a . 4 .
den, maer oock om oneent wine, op dat wy sien souden, hoe Christus metten rechtueerdigen is, ende bewaert, ende dat wy sien
souden hoe by de Godtloosen verlaet, ende to niete doet, want
Paulus seyt : t A1 watter geschreuen is, dat is tot onser Leeringhe Ro.15 . a . 4
gheschreuen. Daerom laet ons wel neerstich toesien, dat wy den
;- Deere wten grout onser herten soecken, vreesen ende liefhebben, Mat . 22 . d . 36 .
ende hem ghetrouwelgc dienen, ende hem niet verlaten, want
Christus seyt : '" Wie met mi niet en is, die is teghens my, ende Luc . 11, c . 23 .
wie met my niet en vergadert, die verstroeyt, ghelijck wy daghelijcks voor onsen ooghen sien, hoe crachtelijck dat hyse bewaert,
die op hem betrouwen, ende hoe saen') dat sy gheuallen zijn die
Ghristum verlaten, ende op menschen betrouwen . Daerom mijn beminde Huysvrouwe inden Heere, laet ons den almachtigen Heere
betrouwen, ende sien altijts op den * Hertoghe des gheloofs, ende Heb . lZ . a . 2 .
op den Voleynder Jesum, ende laet ons altijts den ghecruysten
Christum voor oogen hebben, ende hem ghetrouwelijek na volghen, ghelijc by ons voor gegaen is, ende nemen ons t cruys // Luc . 21 . c.17 .
op met lijdtsaemheyt, ende dencken altijts op de woorden Christi, Fol, 78 r°.
deer by spreeckt dat sy ons dooden sullen, ende sullen hem ~ mey- Joan . 16 . a . 2 .
non deer aen omen dienst to doen, ende * deneken dattet ons to * Joan . l6 .a.4.
wren gheseyt is, op dat, wanneert ons gheschiede, dat wy ons den
niet verergheren en souden, want t de knecht en is niet meerder Mat . 10 . c. 24 .
din zijn Moor. -I- Ende dit sullen sy v al doen, om dat si my noch +Joan . 16 . a.3 .
mynen Va.der niet ghelcent en hebben . Want dat woort vanden
Cruyce Christi dunct den genen die verloren worden, eon * sotheyt i .Cor . 1 .b.16.
ende gecheyt to zijn, maer ons eon cracht Gods . Daerom laet ons
altijt gedeneken de woorden des Heeren, dat Christus seyt : t Wie Mat . l0 .d .42 .
9
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Luce . 12 . a.8. my belijdt voor den menschen, dien sal ick oock belijden voor
mijnen Iiemelschen Vader : Wie my loochent voor den menachen,
dien sal ick oock loochenen voor mgnen Hemelschen Vader, ende
zijn heylige Enghelen . I.aet ons doch vastelijc op hem betrouwen,
Heb . 13. a. 5 . ende by en sal ons t niet verlaten, want by en verlaet de zijne
Joan . 17 . c.24. niet, maer heeft zijnen Hemelschen * Vader gebeden, dat waer by
is, dat by oock wil, dat wy met hem daer zijn sullen . Daeromme
laet de werelt vast ketteren 1 ), herdooperen ende verdoemen, want
ltum . 8 . d . 33 . Paulus seyt : * Wie wil de wtuercoren Gods beschuldighen ? God
ist diese rechtueerdich maeckt, wie wil ons verdoemen ? Christus
ist die voor ons gestoruen is, die oock verresen is, ende sit ter
reehter hant des vaders, ende bidt voor ons, hoe en soude by ons
niet alle dinek geven? Want by zijnen eenigen geboren Sone niet
ghespaert en heeft, maer heeft hem voor ons alien ghegeuen . Heeft
doen wy noch vianden waren, hoe vcel
Ra 4 . b .10 . ons God so lief gehadt,
to meer sullen wy behouden worden voor de gramschap na dien //
Fol. %8 v0. dat wi gerechtueerdicht zijn door zijn bloet? -F want rechtueerdich
Rom. 5 . a . l . ghemaeet zijnde door dat gelooue, so hebben wy vrede met Godt
door onsen Heere Jesum Christum, door den welcken wy eenen
toeganck hebben tot deser genade, .daer wy in staen, ende beroemen ons van de toecomende glorie die ons Godt geuen sal, niet
alleen dat, maer wy glorieren oock in tribulatie, wel wetende dat
tribulatie voortbrengt beproeuinghe, beproeuinghe lijdtsaemheyt,
lijdtsaemheyt de hope, ende de hope en sal ons uiet beschaemt
laten, ende dat daerom, om dat de liefde Godts wtgestort is in
onser herten, door den heyligen Gheest, die ons ghegheuen is .
Min alderliefste, daerom laet ons den Reere crachtelijck betrouwen, ende op aijne beloften verwachten met lijdtsaemheyt, gelijck
Jacu . 5 . a. 7 . den * Ackeruian zjjn vruchten verbeyt, ende en laet ons hem niet
verlaten, by en sal ons niet verlaten . Ende ick hebbe ons beyden
ende de vrucht z) in zijnen handen beuolen, dat by zijnen God1. Pet . 4 . b .1L lijoken wille met ons doe, daer zijnen naem door * gepresen mach
worden, ende dattet sy tot onser sielen salicheyt ende tot trooat
ende vruechde van alle die den Heere vreesen, ende ick betrout
hem vastelijc sonder twijfelen, dat by ons bewaren sal als zijn
Zach . 2, a . 8 . sonen ende dochteren, Ja als ~- den appel van zijnder oogen . Ende
ick laet v weten, dat ick seer verblijdt was, als ick uwen Brief
las, ende dat ghy schreeft, dat ghy den Heere bidt met weenenden oogen, da,t by v ooc bequaem wilde maken om zijnen naem
Phil . 4 . a . 6. to lijden . Min beminde 1- en sorcht niet, mer bidt den Heere met
1 Verketteren voor herdoo pers uitmaken .
2 Het kind waarvan zi'
zwanger was . Zie fol . 67 vo, 70
~
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oobmoedigher herten, dat by ons wil geuen dat onser sielen aldersalichste is, ende dat sal by sonder twijfel doen, ende en * sal ons niet 1 .Cor.l0.b .13.
laten becoren bouen // ons vermogen . Den seluen wil ons bewaren Fol. 79 r° .
in alle gherechticheyt, heylicheyt ende waerheyt totten eynde toe .
Noch laet ick v weten mijn beminde, dat sy my seer pijnichden
om de Vroeyvrouwe to weten, daer onse Busters in gelegen hebben t), maer de Iieere was crachtiger (die mijnen mont bewaerde)
dan alle haer tormenten, Dc Heere hebbe eewigen prijs ende lof,
die de zijne niet en verlaet : Ende en creghen gheen namen van
my, dan eenen oft twee, die sy my ghelesen hadden wt eenen
Brief, ende ick wilde haer lieden dat segghen, om to hooren wit
sy seggen souden . Maer sy vraechden, oft ick met haer spotte,
ende gauena z) my doen noch meer, ende seyden dat ict seggen
soude van de vrouwe, ende noch meer ander, oft si souden my
pijnigen tot sanderdaechs smorgens, ende souden my eenen voet
langer recken dan ick waer, ende seyden tot Ghileyn 3) dat by recken soude, ende zijnen knape reete vast, ende G}hileyn Boot
my bet lijf vol waters, ende hadden my also moeder naect op de
Baneke ligghende, dat ick niet meer voor mijn mannelijekheydt
en hadde, dan mijn Hemde, ende hadden my alsoo op de Baneke
ghebonden met vier Coorden, dat my dochte, dat mijn Hooft ende
Beenen of waren : Maer sy en hadden anders niet, de Heere hebbe
lof ende prijs . Ende doen sy my los lieten, moesten sy my met
haer tween ofte drien vande Baneke heffen, ende my cleeden, Ja
so dat niet moghelijek en waer, de pijne to verdragen sonder de
hulpe des Heeren . Ende sy seyden, dat ick my beraden soude,
ende een goet kint der Roomscher Kereken worden soude, ende
dat ick seggen soude al die ick wiste, oft si souden my noch beter
hebben . Ende ick seyde daer op, dat is niet // ghedoolt en hadde, Fol . 79 v°.
ende wil veel lieuer steruen, dan mijn ghelooue versaecken . Doen
seyden sy, dat sy noch weder comeu souden : Maer sy en connen
niet meer doen, dan * haer de Heere toe en laet . De Heere hebbe Joan . 19 .a .11.
eewighen lof, die ons hier toe bequaem gemaect heeft, ende wil
ons noch bequaem maecken, om Kinderen zijns Rijcx
to worden, Amen . Mijn beminde Iiuysurouwe
Act. 20 . d.32 .
-i ick beuele v den Heere, ende dat
woort zijnder genaden .
9 ))flier in Holland, in sommi ge
b steden hebben ziJ' expresse vrouwen u »Schootsters"" genaemt, die haar in plaats van een kraemstoel laten gebruYken, en o p
Embry ulcia vera, Amwelckers scho ot de Vrouwen verlost worden" : Solingen
~
sterdam, 698 > hi . 369 . Met »daer onse Busters enzv ." moet dus bedoeld ziJ'n : op
wier 5shoot onz e zusters z1
i. 'n »ge1egen", d . i, bevallen. Antlers was de tank der
2 Gaven daarvan, iii . van pil'niging
.
\roe
'
dvrouv~ eene andea ,e
.
3 De beul,
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Bit is eenen Brief van

Jeronimus Segersz, den welcken by gheschreuen heeft aan grooten Henrick,
die oock aldaer geuangen
lach, Int Jaer,
1551 .
Q DE genade ende vrede van God den Vader, ende de groote
bermherticheyt ende liefde des Soons ons Heeren Jesu Christi, die
vanden Vader wt genaden gesonden is, tot salicheyt van alien den
Row . 6 . a . 6 . genen * die haer sonden gestoruen zijn, ende also met Christo in
een nieu leuen verresen zij~a, ende de eewige ongrondige vruechde,
troost, ende ghemeynschap des heyligen Gheests, stercke uwe herte,
Phil . 4 . a . 7.
. verstant ende airmen in Christo Jesu . Den
Apoa 1 . a . 6.
seluen sy -!- prijs van eewicheyt tot eewicheyt,
Amen. J/
ICk wensche v mijn lieue Broeder Henrick inden Heere, die ick
Fol. 80 r°.
3 . Joan . a . l . van * gront mijnder herten liefhebbe, om de t vasticheyt ons ge+ Col. 2. a . 7 . ioofs wille in Christo Jesu, dat rechte boetueerdich gelooue, dat
Gala . 5 . a . 6 . daer ~- door de liefde werckende is, dat welcke ghy hebt, ende een
Heb . 3 . b .14 . vast bestandich gemoet ende volstandicheyt totten * eynde toe in
dat selue crachtich salichmakende ghelooue . Ende ick ben seer verblijt van uwe volstandicheyt, dat ghy wederom so wel getroost
ende to vreden zijt, de Heere hebbe eewigen prijs . Ende ick bidde
den Heere nacht ende dach voor v, dat by v wil becrachtigen met
zijn Gfodlijek woort, ende verstercken int ghelooue, ende dat hij v
llan . 6 . c . 20 . wil bewaren in desen Leeuwen Cuyle, als by * Daniel bewaert
heeft, ende dat by v wil bewaren met zijnen crachtigen arm, ende
dat nieuwe Jerusalem tot een erfdeel wil gheuen, dat welcke by
Heb .10. C . 23 . oock doen sal, want by t ghetrouwe is, diet ons belooft heeft .
Daerom mijn lieue Broeder inden Heere, laet ons vromeljjek
strijden tegen alle de verslindende Dieren, want dat leuen is ons
1. Pet . 3 . b .14. bereyt, ende en laet ons niet a- vreesen voor haer dreygen, noch
Joan . l9 .a.11. verschricken voor her Tormenten, want sy i en connen sonder
1.Cor .10.b.13. den wille des Va .ders niet gedoen . Ende de Hcerc t en sal ons
niet laten becoren bouen ons vermogen . Ende de Heere is onse
Rom. S . d . 31 . Hooftman, voor wien willen wy vreesen ? Ende -I- de Heere is met
Zach . 2 . i . 8, ons, wie mach tegen ons? Want by sa,l ons doch * bewaren als
den appel van zjjnder oogen, iae als zijn sonen ertde dochteren,
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want niemant en sal zjjn t schaepkens wt zijnder hant ontnemen, Joan . 10 . c.28.
Ja het is onmoghelijck, -t dat de Wtuercoren Godts verleydt mo- Mat . 24 . b . 24 .
ghen worden . /%
Daerom siet mijn lieue Broeder in den Heere, en '` weest niet Fol . 80 z~ .
versaecht, al ist dat sy t* leelijcken begrijsen 1 ) ende bemorren 2), 1 . Pet . 3 . b.L4.
sy en connen v anders niet gedoen . Laet ons vromelijek strijden
teghen alle de -t Draecken ende Leeuwen, en -F neemt dat liar- Psal . 91 . b .1 ; ;.
ti . b. 13 .
nasch Godts aen, ende dat Sweert des Geests, ende slaet vrij onuersaecht op haer, ende en siet niemanden aen, sy sullen wel wt
den velde moeten wjeken, want dat Sweert dat ons de Heere gegeuen heeft, is haer veel to scherp, ende de I -Ieere helpt ons strijden,
vie soude daer tegen mogen staende blijuen? want onse God is
eon * verslindende vier, dat zijn vianden verteert . llaerom biddc >>~ut • '1 • C • 21•
is v mijn lieue Broeder, dat ghyt v niet en laet verdrieten, al ist deb . tl . c. lU .
dat si v hier so la,nge laten Bitten in desen Leeuwen Cuyl, want
ons de Heere hier mede beproeuende is, want by zjn * wtuercoren Sap . 3 . a . 6 .
beproeft als tgout int forneys . Daerom weest doch t verduldich in Rom . 12.b .11.
uwen druc, went daer geenen strijt en is, daer en is geen victorie,
also moeten wy strijt hebben, souden wy verwinnen, ende I- wie Apo . 21 . a .7 .
verwint die salt al besitten . Daerom let ons dat * Cruys met "b1.t .16 . d24 .
ootmoedicheyt ende lijdtsaemheyt op nemen, ende onse beloften
verwachten, gelijek t de Ackerman zijn vruchten verbeyt, ende Jaco . 5 . a . 7 .
laet ons den Heere voor ooghen nemen, ende hem totter ;- doot Apoc . 2 . b. 10.
toe ghetrouwe zijn, want * in weynich moghen wy bier ljjden, Sap . 3 . a . 5 .
maer in velen sullen wy geloont worden : 'Pant by sal ons op
zijnen stoel setten, ende dat verborghen Hemelsch broot to eten
geuen, ende sal ons tot t Pilaernen inden Tempel zijns Gods ma- Apoc . :3 . L . 12 .
ken . her mede blijft den -~ Heere beuolen, ende dat woort zijn- Act . 20 . d. 32 .
der ghenaden, die wil v stercken in 4jn gherechticheyt tot den
eynde toe.
Voort laet ick v weten, hue slat ghy ge/%hoort hebt (is my ge- Fol . 81 r~ .
seyt) als dat ick soude den Heere verlaten hebben, Om dier saken
wille heb ick my seer verwondert, dat welcke so niet en is, noch
ten eewigen dagen en sal worden, Maer sy hebben dat geseyt, om
v weder of to trecken ende to bedroeuen, ende hebben my belogen, want ick noyt anders ghestaen en hebbe in mijn ghelooue,
dari dat behoort, ende ghelijck emoet ben, a,lsoo ick was, doen
ick by v lach, de Deere hebbe lof, ende en ben noyt * bewege- L Cur .15.f.5b.
lijck geweest, dan ick hebbc lieuer alle daghe thien mael gepijnt
to worden, ende dan noch ten ltetsteu op cCnen Rooster gebraden
i

1tet S10ttende gel; ;ueu "I'1 I17,e11 gE',7,11'.li ~I'lL f(' tl'ek k tn ltOoncn .
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to worden, dan mijn Ghelooue (dat ick beleden hebbe) to versaken .
Daeromme al ist dat sy v veel segghen, d,tit ick of gheweecken
ben, en ghelooues tj niet, Want de Duyuel doet dat om v daer
mede to verleyden, ende to bedriegen, want ick den Heere nemmermeer, door zijn ghenade, verlaten en sal . DIaer ick hebbc crane
gheweest inden vleesche reel daghen, maer mijnen Gheest was soo
veel to stercker . Ende ick badt den Heere, dot by my noch sneer
lijdens toe seynden soude 2), waert my salich, ende de Deere geeft
my noch al meer stercheyt ende troost, tivaer af ick hem niet to
vollen ghedancken en can . her mede blijft den Heere beuolen .
Ende als ghy luyde singt, soo hoore ick v
wel . Ende ick daneke den Deere, dat
by v nocb soo veel crachts
geuende is, dat ick v
noch hoore singen . /1
Fut 81 v 0.
.
[n". I1 .]

Q Dit is den laetsteu Brief
den welcken Jeronimus aen zijn Huysurouwe schreef, finder nacht doen by verwesen
was. Ende is ghedoodet int Jaer,
1551 . Den tweeden Septembris.

GiHenade ende vrede van Godt den Vader, ende de ongrondighe
bermherticheyt des Soons ons Heeren Jesu Christi, ende de goedertierenheyt ende ghemeynschap des heylighen Gheestea, sy v tot
eenen eewighen troost, vruechde, blijschap ende stercheyt in uwe
banden, druck, lijden ende verdriet in uwen arbeyt, ende tot sterckApoc . 1 . a . 6 . heyt van uwen ghelooue, ende liefde, ende druc . t Den seluen sy
prijs van eewicheyt tot eewicheyt, Amen .
Q Ick wunsche mijn hertelijcke beminde wtuercoren I3uysurouwe inden Heere, dat techt warachtich boetueerdich ghelooue,
Gala . 5 . a . 6 . 4- dat door de liefde werekende is, ende een recht vast onbeweghelijck bestandich ghemoet, in onse ende uwe alderheylichste ghelooue . Ende voort so wunsche ick v den ghecruysten Christum
2. Cor.11 .a .4 . * tot eenen Bruydegom, die v voor eon Dochter, Bruyt, ende CoRom . 1 . a . 7 .

7 Geloof des het .
2) Namelik
in verband met een
hetg~
volnt : »waert miJ' salich". De Heer beJ
doelt Seghersz,, amogJ
mine gevangenscha1p verzwaren elik
gJ door mine
J krankheid
zoo door nog meer lJijden, wanneer hiJ' dat bevorderliJ'k acht voor mine
J zaligheid
o
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ninginne vercoren heeft, dien Coninck des Alderhoochsten, den
eewighen Vader ende t ieloerschen liefhebbenden God, die hebbe Eav . 20. a . 5 .
ick v nv beuolen mijn beminde inden Deere, dat by nv uwen 34 . a . 7 .
trooster • ende Bruy degom sy, na dien dat by my voor geroepen
ende gehaelt heeft, daer ick ooc wel in to vreden ben, als is sack
dat des Heeren wille was, de Heere hebbe eewigen lof, prijs van
zijn groote cracht, die hi aen ons getoont heeft . ;'/ Daerom mijn Fol
. 82 r° .
alderliefste inden Heere, en wilt dock geen beswaernisse waken,
oft daer om seer bedroeft zjn, om dat by my voor ghehaelt heeft,
want by heuet ons al ten besten gedaen, ende op dat ick v een
voorbeelt soude zjjn, ende dat ghy als dan my so vromelijck
moecht navolgen, als is v door des Heeren genade voor gaen sal,
* die ons beyden daer toe weerdich gemaeet heeft, om zijnen naem Act . 5 . e . 42
to lijden .
Och mijn lieue Schaep, ick bidde v ootmoedelijcken, dat ghy de
Papisten oft andere vernufte 1) menschen geen gehoor en geeft,
mer wilt volstandich uwen Bruydegom ende uwen onbewegelijcken
Bruydegom na volgen, ende wilt zijn t voetstappen volgen, ende 1 . Peg . 2, a21 .
en 4- vreest niet voor haer dreyghen, noch en verschrict niet voor + l . Pe. 3 .b .14.
hare tormenten, want sy en connen niet meer gedoen, * dan haer Joan . 16 .a .11.
de Heere toe en laet, Want t een hayrken van uwen hoofde en + Mt . 10. d . 29 .
mogen sy niet creneken, sonder den wille des Vadere die inden
Hemel is . Daerom en vreest niet, mer bl~ ;jft volherdich ende volstandich finder leeringe Christi, ende by de rechte waerheyt, want
de Heere en sal v niet verlaten, maer sal v 1- bewaren als den Sach . 2 . a . 8 .
appel van zjnder oogen, is als zijn docbter ende kint, want het
* is onmogelijc dat de wtuercoren Cods verleyt moghen worden, Mat . 24 . b . 24 .
want f z~jn schaepkens hooren z~;jn stemme, code si volgen hem +Joan .l0
.c.17 .
na, maer der vreemder stemme en hooren si niet . Daerom en sake
niemant wt zijnder hant ontnemen, want by haer Herder ende
Beschermer is . Daerom wilt nv sterckelijc strijden, mijn wtuercoren Schaep, om den prijs des Heeren, gelijc by gestreden heeft so
sterckelijc om onser sielen salicheyt . Daerom so weest doch wel
gemoet, al fist dat ghy noch een weynich in desen Leeuwen Cuyl
liggen // moet. V verlossinge die is na by, ende die en vertoeft Fol. 82 v° .
niet van comen, mer comende so 4 coemt by die deer comen sal, Abaa 2 . a . 3 .
ende met crachte so tivil by v ontfangen voor zijn Bruyt ende Co- Aeb .10 . d. 37 .
ninginne, want by heeft een welbehaghen zijn Wtuercoren by
hem to hebben, want by heeft eenen * lust om haer to aenschou- P~ • 44. b .12.
+ Esa . 13 . b. G .
wen, ende de t dach des Heeren is na, hier by .
Joel . 2 a . 1 .
Daerom mijn lieue huysvrouti-e inden Heere, aldus wilt nv doch
'
1) Vernufti ;4 . Ironisch of in ongunstigen zin : sluw,
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Soph. l . c .14. vromelijc stryden, ende geen menschen en ontsiet, mer segt lieuer
Dan . 13 . c . 20. met Susanna, ,- dat ghy veel lieuer inde handen (Tel' menschen to
Heb .10 . d.31 . vallen hebt, dan in de hant Gods, want * het is veruacrlijc inde
handen des leuenden Gods to va,llen . Ende wilt doch den Heerc
Mat. 25 . a . 6 . met vieriger liefden to 'I' gemoete gaen, als guy tot noch toe ga
duen hebt, door de genade des Heeren, die in v w erekende is,
Jaco. 1 . b . 12 . ende strijdt vromeljjc, want de -I- Croone des leuens is v bcrcyt,
* Apo . 21 . a .7 . want * den verwinnenden ist al beloeft ende toegeseyt, want sy
Mat . 5 . a . 12 . sullent ooc al besitten, Want Christus seyt : t Salich sydy als alle
menschen quaet van v seggen, want hot sal v wel geloont worden
Mat . 5 .a .10 . inden Hemel . Noch seyt hy : -I- Salich zijn sy, die daer persecutic
l~jden om de gerechticheyt wille, want dot rijcke der IIemelen
hoort hear toe . Ende de lflleere heeft ghesproken, wanneer sy ons
al voor Heeren ende Vorsten geleyt hebben, gepijnicht ende goJoan . 16 . a. . 2 . doot hebben, din * sullen sy noch meynen, dat si my daer aen
eenen dienst gedaen hebben . Daerom wilt alleen vastelijc op ChrisHebr . 13 . a . 5 . turn betrouwen, encle t de Heere on sal v niet verlaten, endc de
croone des leuens is v bereyt . her merle evil is v den IIcere beAct . 20
. d . 32 . uelen, ende dat d- Woort zijnder genaden, ende evil hier merle orlof
aen v nemen hier op deser werelt, want ick en dencke v aenApu. 6 . a. 3 . schijn hier niet meer to lien, maer ick hope v onder den * Al / /I+'ul . 83 r° . taer Christi in corten dagen weder to sien . Daerom mijn beminde
Huysurouwe inden Heere, al ist dat de werelt ons logenachtich
acht, ende lichamelijek van den andereii nemen, soo sa .l ons nochtans de bermhertighe Vader in corten dagen «rederom byden anderen brengen onder zjnen Altaer, met onsen Broeder, want is daer
l . Ti . 1 . b . 13 . niet aen en * twjfele, maer vastelijek op hem betrouwe, want ick
hebbe ons drien in zijnen handen beuolen, dot by zjnen G}odlijcken wille met ons doe, daer zjjnen na,em aldermeest door ghepresen ende ghedanct mach worden, tot salicheyt van onser sielen,
ende tot troost ende sterckheyt van alien den neneu die den Heerc
vreesen, zjnen naem dienen ende liefhebben, da,t welcke by oock
Jud . 6 . b .14 . doen sal, ende en twjfele drier niet aen, want i by en verlaet de
Eccl z . b . i . .
nee niet, die op hem betrouwen, ende daerom gae ick oock met
een blijde gemoet, om mijn offerhandc to doers tot des Heeren
prijs . Ende hadde ick noch by v connen comers, ick liadde noch
ghecomen, maer Joachim en woudo des niet, l'I<tier Christus sal
oils onder zjjneu Altaer in corteu dagen wederom by eon brenghen,
dat en sullen clc menschen niet conneii beletten . Flier merle sebge
ick v adieu, tot da,t wy wedcr by eon under den Altaer comers .
Blijft den IIeere hier merle beuuleu . Ende grooten I-Jenric duet v
seer groeten inden lleere . Siet iiiijn lime Iluysurouwe inden .Ifeere,
nv is de vre gecomen dat wy moeten scheyden, eude so gae iek
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voor met grooter vruechden ende blijschappen -}- nae mijnen ende Joan. '20 .b .17 .
uwen Hemelschen vader, ende icc bidde v met grooter ootmoedicheyt, dat ghy daer in niet bedroeft en zijt, maer * verbl~~t v met x ~0 • 12 . b .ib .
Phil . 2 . b . 18 .
my . Maer is ben eeusdeels bedroeft, dat is v onder dese t Wol- tMa t . 7 . b .15 :
uen ; / late, maer is hebbe v met de vrucht den Heere beuolen, Fol . 83 v° .
ende vastelijc weet ic, dat by v bewaren sal tot den eynde toe,
daer in ick my seluen to vreden stelle .
lout v vromelijek in
den Heere .

Q

Eell Liedeken vin Je-

ronimus Segersz ende zjjn Huysurou
Ljaken, Naa de wijse : 0 Sion
wilt v vergaren 1 ) .
G}Od de Heere is ghetrouwe
* Hy troost de zijne vroeeh en spaey
Als Jeroen met zijn Huysurouwe
Leden veel verdriets van die quae3
So en zijn sy t niet verlaten
Va,n Godt, in haer druckich tempeest
* Die haer ter coot quam to baten
Seer wonderlijek door zijuen geest .
De 1ylaregraef met zijn Sophisten
Quamen met haer craem seer schoon voor
Miter Jeroen sprack sonder listen
A1 stont rechteuoort op de door z)
En seydt : Ghy muecht wel gaen strijcken
Se ;t maer alleen : Het is my leet,
Tcl: soude niet willen wijcken
\Vaut ick heb de waerheyt, ick weet .
Doen sprack k by al met verstooren
Ick sa,l v stellen inden vier
Leuendich, wilt ghy niet hooreYi
Jeroen belacehende tghetier
Sprack moedich : 1- Ick wil geern lijden
A1 wat ghy my lout moghen doen
9 Niet zooals de voriha liederen, in den Ausl and t o Pgenomen .
2 Al stond op dezen oohenblik de deur open en giJ ' zeidet : ~giJ' mooggt wel
heen~~aan,
zeg daartoe slechts : mine
~
J ketteriJ') is miJ' iced" : ik zou toch niet eizv .

2 . (`or. 1 . a . 4 .

Joane . 1, a . 5 .
Hebr. 13, a . 5 .
~ Ps . 91 . b . 15 .

Ms,•c graef.

Acto . 21 . c .13 .
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Mijns geloofs haluen, (tot strijden
Was wel gherust die Campioen .)
fly heeft eens twee Papen tsamen
So gestraft met des Heeren woort
Pat sy haer wel mochten sehamen //
Dies waren sy gram en verstoort
Dat sy op Jeroen verhetten')
Slaende met vuysten op den Disch
Seyden dat Petrus insetten
TPausdom, Andries dee deerste Mis .
Dese ghingen heen ten fijne 2)
D'Iaer Jeronimus quam ter banck
Daer by leet veel smert en pijne
Gileyns knape s) recite hem lanek
Dus leggende vast gebonden
Gileyn hem tlijf vol waters goot
Die wree Woluen om hem stonden
Verwachtende spraecke ter noot.
Als by alsulex had gheleden
Ligghende tuaschen mueren vast
Doen was by so wel to vreden
Van hem is ghestreecken den last
ti'Va,nt by conde nau ghesla,pen
Van grooter blijschap ende vruecht
Die by in sKeysers stoel mocht ripen
Vanden Heere hem toeghevuecht .
Dus was t Schaep den Wolf ontcomen
Maer by ginek Ljjaken aen subtijl
Meynende die vrou tontvromen #)
Maer t G}odlijek woort was Karen stijl 5)
En sy is * staende ghebleuen
`1'eghen des Antichristen hoop
Die haer hart hebben ghedreuen
Nemende ooc tot de Schrift een loop .
Wat wilt ghy Schriftuer vseren?'')
Gaet henen, en naeyt uwen naet 7)
Die Apostolen des Heeren
Wilt ghy navolghen in der diet

Fol. 84 r^.

Mat . 24 . a.13 .
Mar . 13 . b .13.
Paep .

1
3
4
5
Z

2 Ten slotte eindeliJ'k .
Blaakten van woede .
De knecht van GileYn, den beul of den cipier .
to makers .
Haar den cooed to doers verlielen, bean gst
n
6 Wilt gi'~ de Schrift behandelen 2
Steun stut .
BlJ
i'f biJ' uwen huisarbeid .
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(Soot schijnt) maer waer is v Tale
f Die spraken door den gheest ghelijck
Seer vyerichlijek altemale
Met tongen (hods woort autentijek .
Maer -#- alle die ghedoopt waren
Van dApostolen, en spraken niet
Al met tongen voor de scharen
Filet is genoech, na Schrifts bediet
Dat wy in Christum geloouen
* Die ons beual de Schriftuer pleen
Tondersoecken, die by bracht van bouen
Want t tbest voorsien had Magdaleen ') .
Wy lieden zijn die Ghesonden
Sittende in Moyses Stee
So comen, na Schrifts vermonden
V toe * alle de Ween mee
Daer van wy in Matheo lesen
Is by dan ghesonden van Godt
Die v dus heeft onderwesen ?
Jae, dat weet ick ghewis voor talot .
Sophisten en Ypocrijten
Heeftet verdrooten al to seer
flat sy niet mochten verbijten 2)
Gods kinders, door haer valsche leer
Aldus is den Raet ghesloten
Datmen die lieue Schapen eoet
Ter doot henen soude stooten
So blusten sy haer wreedt gemoet .
Jeroen ter offerhant gaende
Was tot steruen seer wel bereyt
Grooten Henrick daer oock staende
Heeft mee lijdtsaem den Boot verbe3t
Sy traden beyde to gader
Dus totten palen onbeureest
Verlangende na Karen Vader
i Dien sy beualen Karen GFheest .
4 Verwarring met Maria, die, aan Jezus' voeten zittende + aandachtig luisterde
naar ziJjn woord +; evenzoo fol . 71 vo . -- Het Nieuwe Testament als boek + 'twelk
de gelooviga moet onderzoeken + vereenzelvigen de oude Doo1'sgezinden geregeld
met het Evangelie + u'twelk Christus uit den hemel heeft gebracht" .
2 Ei enliJ'k
stukbiJ'ten + mishandelen +; bedwinl~'en . Het woord woort ook in een
~'
adem met verleiden ebruikt
.
g

Acto . 2. a . 4 .
Act. 2. e. 41 .
hol. 84 v^.

Joan,

r, .

d, 39.

Luc.10, d . 42 .
Paep.
Lijsken .
F Mat . 23 . * .
Paep .
I.ijeken .

Pea . 31 . a . G.
Lnc . 23 . e .45 .
Act . 7 . g . 59 .
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Jeroen moeste zijn beminde
Laten, dat was hem groot verdriet
Want sy was benrucht met kinde
En als haer baring was geschiet
Met tormente en arbey den
So worpen sy tSchaep in de Schelt
Neemt voorbeelt om to verbreyden
Tlof Cods, broeders zjjnde gequelt . j/
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Q Jilt is eenen Brief van Peter

Fol . 85 r° .
~0.

.

Bruynen, de welcke by gheschreuen heeft
finder gheuanekenigse tot Antwerpen,
ende is nldner zgndcr vijfster') om
des Heeren woort gedoo
dot, Anno 1551 .
Den 2 . Octo
bris .
G}Henade sy met v, ende vrede van Godt den Vader, ende den Rom . 1 . a . 7 .
1. Cor. l . a . Z .
Heere Jesu Christo .
. 3.
Q Gheloeft sy (~--odt der bermhertieheyt, die ons door zijn God- Eph, l, a
delijek woort -I- wederom ghebaert heeft tot een leuende hope, de 1 . Pet. 1 . a . 3 .
tveleke ons behouden is in den Hemel, wy die door de G}odtlijcke
cracht bewaert worden int ghelooue, ende beproeft worden tottet
Rijcke Godta, om welcke 'z) wy lijden, daer of de Heere gedanet sy,
om dat by ons daer toe vercoren ende * bequa,em ghemaect heeft, Coil . l . b . 12 .
tot dat erfdeel zijnder heylighen in zijn licht. Dus lieue broeders,
weest vroom ende onbeureest, ende wandelt met een stjf onueranderlijck ghelooue voor Godt ende zjn Ghemeynte, ende neemt
vast voor v, den Heere niet af to gaen, noch van zijnder liefden
niet to scheyden, om eenigerley druck oft tribulacie wille, so mach
by v in uwe verlatinghe, als ghy van alder -}- menschen hulpe Job . 19 . b .13 .
ende troost berooft zijt, bystant ende troost verleenen, want by
1 ))ZiJ'nder viJj fster", dat is : met ziJj n viJ'ven, als viJ'fde man met vier anderen .
Deze viJ'f zJ
ijn geexecuteerd niet 2, maar 21 Oktober 9551 . Zie Antwerpsch Archievenblad, XIV > bl . 18-21 VIII hi . 405> 415 . ZiJ' waren : Peter de BruYne of
Bruynen of Van Weert • Jan de Oude KleerkooPer of Van den Wouwer • Pleunis
de Hoevele of Van den Hoevele >• Marten Du Petitz >• en Jacob Peeters . De drift
eersten worden in Peter Bru5•nen's brieven meer dan eens samen genoemd, fol .
87 ro en 88 vo ;~ ziJ' lagen samen in een vertrek of hok gevang~
en • ziJ' waren het
ook, die samen oh den diJ'k biJ' Austruweel een kruis en heiligenheelden hidden
stuk geslagen . Zie over dit laatste misdriJ'f in verband met de vraag naar ale betrouwbaarheid van de flu volgende stukken de aanteekenin hi' fol . RR vo .
2 Van Bra ht : 'twelk . Is ))welcke" vertaald Fransch evenals o, a, fol . 86 ro
aan 't slot : xhet salder verriJ'sen" ?
12
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den ghenen die hem seluen to buyten gaet 1) ende vereaeckt, to
hulpe coemt, want by alleen // int herte der menschen woont,
Mat . 4 . b .10. ende woonen wil, ende en wil niet dat wy yemant anders t buy* Col . 2 . a . 7 . ten hem dienen sullen . * Dus weest nv in hem ghebout ende
ghetimmert ende laet de liefde den voortganek onder malcanderen hebben, daer in Been dander behouden is, ende dat vrolijek
Titum. 3 . a.8 . beneerstighen v een yeghelijck die * vernaemste to wesen finder
duecht 2) . Ende slaet niet acht op der tragher ende onachtsamer
wandelinghe, namelijek der gheender die in gemack des leuens ende
Mat. ll . b. 8 . * vercieringe der cleedingen ofte wtwendicheyt, haer Christened
heten laten, om die mate 3 ) na to volghen, maer neemtse waer, der
weleker leuen ende bekentenisse des geloofs gelgekformich is finder
2. Joa .1 .b10. -I- leeringhe Christi, op •d at ghy niet to t hooch, noch to diep, noch
t Eph . 3 . b .18 . to breedt, noch to lanek en vaert . Want vele verloopen haer daer
inne, daermede sy deen op den anderen sien, waer mede sy verColl .3 . a. 1 . couden ~), -I- Dus mijn lieue Broeders, zijt ghy met Christo verresen, soo soect dat daer bouen is, op dot v gemoet gerichtet sy tot
2. Cor. 4 .b .18. dat onuerganckelijeke, ende laet v hope wesen op dat 4- onsien*Heb .l0.d .36 . lijeke, ende weest daer inne verduldich, * want verduldicheyt moetJaco . 5 . b . S. er zijn, so wy anders die beloftenisse beeruen willen. t Sterct
* Coll . 3 . a. 6 . uwe herten, want die toecoemst des Heeren genaect, * trect den
ouden mensche wt, ende den nieuwen aen, verloochent dat ongodtlijek wesen, ende die wereltlijeke wellusten, weest verandert door
de vernieuwinge uwer airmen, Wilt ghy de verrijsenisse Christi
deelachtich zijn, soo west dat ghy to vooren den ouden mensche
Rom . G . a.. G . t ghecruyst most hebben, op dat het sondighe lichaem viere, Ende
1. Cor .15.f.58 . en last v niet verdrieten goedt to doen, want uwen * arbeydt niet
} Heb . 3 . b .14
.1
Want ghi zijt Chri/f sto wel deela.chFol . 8(i 7•° .. to vergeefs wesen en sal .
tick geworden, fist dat ghijt begin zijns wesens tot int eynde behoudet .
2 . Tee . 2 . a. 2 .
Pus en wilt v niet laten 1' bewegen door eenigherley materije,
* Esa .51 .c .12 . * nochte en vreset niet dat menschenkint, dat gelijc hoy verdwijnt, want sy v niet ghedoen en connen, sonder toelatinghe vin
Esa . 8 . a . 5 . G}odt, * maer G}odt sy v vreese, want dat is 4- volcomen Wijsheyt,
+ FccL 1 . c .20. Vercleynt v voor hem, want die groote ITeerlijcheyt wort van den
Phil . 2 . a . 3 . nederachtighen gheeert, ~ verghclgckt v a,ltijt den ootmoedigLen,
Gala . E . a . 5 . so suit ghy groot zijn in Godts ooghen, -i V seluen en last niet
duncken, dat ghy yet west, ofte yet zijt, opdat ghy v semen niet
Fol. 85 v^ .

1) Zich zelven verloochent ; van zich zelven afstand doet .
2 D . i . : waarin de een samen met den antler is behouden ; en :last voortga»g
hebben het »benaarstig u ieder om de voornaamste to ziJ'n enzv .
3 Manier, wiJ'ze van leuen . Of : die geringen ?
4Verkoelen n.1 . in liefde ?
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en bedriecht, ghaet v seluen altijt to buyten '), en acht niet v an
wien v eenich ongodtlijckheyt oft lijden toegheuoecht wordt, al ist
datmen v * veronghelijekt, want het is ghenade by Godt, alsmen Mat . 5 . e . 39.
om * der eonecientien wille droefheyt verdraecht, ende lijdet met 1 .Pe .2.b.19 .
onrecht . So t weest nv pacientich in uwen druck, ende weset deel- t Ro.12 . b .12 .
achtich des lijdens Christi, op dat ghy die beloftenisse beeruen
muecht, want het is hier eon * cleyne tijdt versmaetheyt to lijden, 1 . Pet . 5. b.10.
ende to hebben tegen die eewige vruecht . Ende dit lijden, dat
* tjjteljjek ende licht is, wereket een eewighe ende ouer die mate 2 . Co. 4 . b .17 .
groote heerlijckheydt. Want al ist dat wy een * arm leuen heb- Tob . 4 . b . 18 .
ben, soo sal ons nochtans veel ghoets vergouden 2) worden, Ende
al ist dat die doot nv die heerlijeste is ouer ons, soo salder een
oosten wint des Heeren comen, die zijne qualen weder drogen sal .
* meant het worter gesaeyt in oneeren, ende het sal opstaen finder 1 .Cor.15 .e .43 .
cracht : een natuerlijek, ende het Balder verrijsen een geestelijc lijf .
So moet nv dit 4- hut's deer wooninghe ghebroocken worden, fist 2 . Cor. 5 . a . 1 .
dat wt' het hut's, dat ons van God toe be ; /reyt is, vercrijgen wil- Fol . 86 v^.
len . t Dus en doruen wt' niet vreesen die dat lijf dooden, want Mat . 10. d . 28 .
sy de siele niet schaden en connen, maer het meeste dat sy ons
berouen, is 3), daer wt' van Godt het meeste weder of geloont worden, ende daer nae en hebben sy niet meer dat sy doen connen .
1- Soo begordet de lendenen ws ghemoets, weest nuchteren, waect i . Pet, l . c.13.
int ghebedt, ende dancksegget altyt Godt den Vader, door onsen
Heere Jesum Christum, van zijnder rjekelijeker ghenaden, * ende Ephe . l . b . 9 .
dat by ons heeft laten weten zijnen wille, ende geopenbaert den
rueck zijnder kennisse, -- ende ons de heerlijckste ende alderduerate 2 . Pet. 1 . a. 4 .
beloftenissen ghegheuen heeft, wt' die to voren t verureemt waren Eph . 4 . b. 18 .
doort vernuft in boose wercken, ende waren verureemt vant leuen
dat wt Godt coemt, van daer wt' geen hopinge en hadden inde
beloftenisse, * maer doen de vriendeljjckheyt Gods ons openbaerde, Titu . 3 . a. 4 .
niet om der wercken wille die wt' ghedaen hadden, maer door zijn
ghenade, maecte by ons salich door de wassinghe der wedergheboorten, ende vernieuwinghe des heSlighen Gheeste, t met weleken Eph . 1, b .14.
wt' verzeghelt zijn tot op den tijt der verlossinge, die daer is het 4 . c. 30 .
pandt vande toecomende erfenisse, ende die ons versekert + ende Rom . 8 . b . iG .
getuychenisse gheeft, dat wt' Gods kinderen zijn, ende ons alderley
leert, den weleken ons van (hod gegeuen is * tot wijsheyt, gerech- 1 . Cor . l . c.28 .
ticheyt ende heerlijekheyt, door welcke ona versoeninghe gheschiet
is . GFodt de Vader die alleen heeft t oneterffelijcheyt, den * wele- i . Ti . 6. b .16 .
4.
Apo .4 .b .11 .
1 Zie voriga bladz, aant . 1 .
2 Vergolden .
3 Het grootste, waarvan ziJ' ons berooven, daarvoor ontvan~' en wJi' van God de
rootste belooning in de Plaats.
~'
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ken alleen cracht ende macht, lof ende prijs toestaet, dien sy eer
ende danc door Christum onsen Heere, voor zijn onwtsprekelijcke
genade, van nv aen tot finder eewieheyt .
Fol . 87 r° .
Hoot met ons ataet, daer sy de Heere of // gelooft, den weleken
wy niet genoech dancken en connen, ende vander blijschappen,
Acto . 5 . e . 41 . * dat hi one weerdich genoech gekent heeft om zijnen naem to
lijden, ende vender blijschappen, die by ons deer beneuens bereyt
heeft, deer wy inde geuanckenis zijn, die wi deer hebben, want
1 . Cor.l0.b .13 by is getrou, so dat by den zijnen * novena der tentacyen eon
+ Pea . 9 . b .13 . wtcoemst geeft, ende by en -I- laet den zijnen niet to schanden worden ofte comen, die in hem betrouwen . Die Ghenade des Heeren
2. Cor. 13, b . sy met v. G}roet v onder malcanderen met eenen heyligen curie .
Jan, Pluyn, ende ick') . flier mode blijft (*ode beuoolen, elide
twoort zijnder ghenaden . Gheschreuen by my Peter
van Weert, deer by zijnder drier in die
gheuanckenisse
sadt.
[flo . 2 .]

(I her
inee volcht Peters
anderde brief, orlof nemende.

Act. 20, c . 32 .
HIer mode 2) * beuelen wy v den Heere, alle lieue Brooders,
2 . Ti . 4 . a . 7 . ende gunnen 3) v, dat ghy uwen t loop tot des Heeren prijs voteynden muecht, opdat ghy die Croone vercrijghen muecht, ende
.
24
.13
Mat . b . dot ghy * volstandich tot den eynde toe blijuen muecht, op da .t
z. Tim . 2 . a . 5 . ghy de salicheyt vercrijgen muecht, want * niemant en vererijchter
1 . Co. 9 . a 24 . prijs, ten si dat by ridderlijc strijt, Dus t loopt, op da,t ghy hot
cleynoot vercrijgen muecht . Strjjdet als ridders des Heeren, Neemt
Mat . 10 . c .19 . vest voor v, als dat ghy niet en sorcht i hoe oft wat ;hij spreken
silt tot dier vren, als ghy voor die Ouericheyt ghebrocht salt
Fol. 87 vo, worden, want God die flee/ /re den zijnen niet bescha,emt en laet
die hem betrouwen, al ist dat si als misdaders voort ghebracht
worden, nochtans by den zgnen niet en verlaet, want al ist dot
Psa . 30, a . G . hot -1 schreyen tsauonts inquaem, so soude die blijschap smorgens
1 Zie de aanteekening biJ' fol . 85 r° .
2 Dit schiJ'nt eon zonderling begin van eon brief en hot vermoeden zou
non riJ'zen, dat de uitgever hot eerste gedeelte van lit schriJven can Peter heft
theg
aenden brief o1 p fol . 88 v~~ alleen (en gedeelte
~ elaten evenals hiJ' uit eon vol n
heeft ofgedrukt : zie daarover de aanteekening o} p die }Meats . T)e :iaulief past echter
biJ' hot ))orlof"afscheid in let oP schrift : »met dit hier volgende
schrJi'ven nemen
m
wiJ' afscheid van u en beuelen wiJ' enzv .
3 Zullen gaarne van u zien dat . . . .
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wederom coemen. Ende al 1st dat by om to
castijen een * ooghen- Hebr .12 . a .8.
blyck tijts toornich is, so behoudet by nochtans door zijn ghenade *Esa. 54 . b. 7 .
in het leuen . Daerom en zijn wy van hem niet verlaten, al ist dat
wy meer teghenspoedts hebben dan die werelt . Mijn broeders, die
-i knecht en is niet meerder dan zijn I-{eere oft Meester : Ghedenct, Mat . lU, c . 24 .
hoe wel Christus rijck was, om onsent wille * arm gheworden is, 2 . Cor . 8 . a . 9 .
ende' hoe wel by verheuen was, nochtans om onsent wille versmaetheyt gheleden ende aen ghenomen heeft, op dat ivy door zjjn
armoede rijc souden worden, ende door zijn versmaetheyt erfgenamen zijnder beloftenissen souden worden . Dus laet ony met * hem Hebr .l3.b .13.
Uuyten den legher gaen, ende zijn versmaetheyt helpen draghen,
laet oils na dat toecomende goet haecken, ende en weest niet in
die duysternisse, noch i beladen met eten ofte drincken, ofte ver- Luc . 21 . d . 31 .
schricket niet met enigherley neeringe oft sorge, wandelt als kinderen des Lichts, * weest altjt bereyt, als die gheene die altijt Lnc . 12 . d. 36 .
Karen Heere verwachten, * want by sal comer gelijc als een dief Apoc .3. a . 3 .
finder nacht . Rustet v, neemt die staf finder handt, ~~ begordet v 16 . c . 15 .
d. 14 .
lendenen, treet na dat beloefde landt, ghy Bullet wel innemen, fist 1~Eph
.Pet .6'
, l . c . 13 .
dat ghy niet en valt int ongheloo£ Het is lustich ende schoon,
wy hebbent van verre gesien, daer wy den Heere of dancken, ende
ghepresen moet by zijn : Daer of wy van v, ghy liefhebbers der
Waerheyt, begheeren, dat ghv ors den Heer helpt dancken. Want
ick heb oock eens den Heere een geloftenis // ghedaen, * als dat Fol. 88 r° .
ick hem die dagen mijns leuens voort leuen soude, dat weleke hi Luc . 1 . f. 69 .
my heeft helper volbrenghen, daer van is hem prijse, dat weleke
ick oock neerstelijck ghedaen hebbe dickwils met wtgherecten
armen '), Pat ick suleks schrijf, is op dat ghy niet en vergheet to
daneken ende to louen den Heer, want hij * is meerder dan alle Ecc . 43 . d . 43 .
onse leuen, want ghy en cornet hem niet alsoo groot ghemaecken,
by en is nosh to wonderlijcker. Blijft in zijne woorden, ende onderhout zijn ghebooden, * Hebt v order malcanderen hertelijeken 1 . Yet . l . a 22 .
lief. Daer in wort by oock ghepresen van zijnder ghetrouwicheyt
nae zijnder beloftenissen, die hij in ors bewijst, naemeljck, de
vruechde die by ors gheeft, en weten wy v niet ghenoech to
schrij uen lieue brooders : Want int beghin onser geuanckenisse als
men ors gheuanghen voerden, doer wa,ren wy vrolijek ende onbeureest, des ghelijck voor die Heeren, daer nae op die brugghe 2),
ende in onser gheuanekenissen met blijschappen . Ende voort Boo
hoepen ivy, dat ors Godt vrymoedicheyt tot int eynde gheuen sal .
1 Prizen
met ten hemel oPgeheven, uitgebreide harden . Of : volbrengen terJ
wil
J mine
J armen gerekt worden, ik ter folterin ~' hire .
2 Naar ik verrnoed eon folterwerktuig .
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Dus onse lieue Broeders, oftmen ons eenighe meerder doodt doen
wilde, soo en wilt v deer niet in verschricken, wantmen in een
Mat. 13 . f. 5t) . vierendeel huers veel doen can, tis noch veer van de t helache
pijn, ende onghelijck to verghelijcken der toecomender vruechden,
Joa.16 .b .20. want nae dat wy dese t bangicheyt gheleden hebben, ende die
* 4 .Ee.? .b .18. * engicheyt gepasseert zijn, sdo zjn wy verwachtende die blijschap
Apo . 7 . b .17 . ende ruymte, din salmen one alle tranen of wasschen, ende deer na
en sullen wy met meer wenen of schreyen, maer van die eene
vruecht in dander ghaen .
Fol . 88 g 0 .
Och mijn Broedera, wilt v deer nee // schicken om to comen
tot zjjnder vrueehden. Leydt voortaen een Christelijek leuen, ende
Ro .14. b .16. maeckt dattet t Euangelium om uwen wille niet ghelastert en
Matt . il .d .29. wordt. Weest altijt t saechtmoedich, ende hebt een onbeulecte
*Ecc.7 .d.39 . conscientie, * ende in uwen dinghen bedenckt altijt dat eynde,
op dat ghy niet en felet. En vergheet niet de vyericheyt der
gheestelijeker beteringhe, dea beghins des Christelijcken leuens,
op dat '), als ghy meynt dat ghy een volcomen Christen zijt, noch
beteringhe des leuens noodich sy. Weest Gi-ode beuolen ende het
Woort zjnder ghenaden . WY Jan, Pluyn, Peter, doers v
1. Tes . 5. c .25.
inden Heere groeten .
Biddet den Heere voor ons,
dat wy onsen loop tot 4jnen prijs voleinden
Wy bidden ooc voor v .
Q

Eell Bekenteni s oft

verantwoordinge des geloofs van Jan de
oude cleercooper, doers by geuan
gen lach tot Antwerpen
Anno . 1551 2).
VRage : Wat hout ghy venders kinderdoop ? Antwoort : dat en
Mat. 15 . a . 9 . houde ick nergens voor, den voor * menschen insettinghe . Vraghe
9 Het volgende is miJ' niet duideliJ'k . Is achter »opdat" »niet" uitgevallen
2 Dit is de phats, op welke ik in de Inleiding hl . 23 heb gewezen ,; de phats ,
wear het Offer des 1leeren van een brief slechts een kort fragment opnam, het
grootste gedeelte wegliet . Slechts een fragment : 't geen wiJ' nog uit jets a rsders
weten den alleen uit den abrupten aanvang e11 het even abrupto slot . De geheele
brief is n .i . later in handers gekomen van Jacques Outerman en de ander e verzamelaars van het eerste Groote Offerboek, dat van 1615, die hem I fol . 145-147,
afdrukten . Daaruit zien wiJ' ook eerst, dat deze »bekentenis" ontlee1i d is aan een
brief, zeker door een der ggeuangenen aan aziJ'ne lieve vrienden" gericht . HiJ zal
in deze uitgaaf der martelaarsbrieven worden opg nome
n . Al de vofgende uitgeven
van het Groote Ofrerboek evenals Van Braght lieten hem weer w eg en bepaalden
zich er toe het fragment
nit het Offer des He eren of to Irukken .
~
Nn is het o imerkcli'ke van 't geval rlit . Elet Offer des J(eexe n l eat l~ le gedeelten
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Waer mede wilt ghy dan uwen * Doop bewijsen oft beweeren? Mar. 16 . b .15 .
Antw. Mar. 16 . Vraghe . Wat hout ghy van de Sacramenten? Antw .
Ic en weet van gheen menschen Sacramenten to spreecken, maer
het /7 * Auontmael, soot Christus met zijn Apostolen gehouden Fol. 89 r° .
heeft, Bat houde is voor goet ende weert, want is deneke Batter mat. 26 . b. 25 .
.il
.
menich mensch is, die niet en weet wat Sacrament to segghen is . 1 .Cor .e22
Vraghe : Wat hout gh3> van die Roomsche Merck? Antw . Daer en
houde ick niet van, maer ick houde de Christelijcke Kercke voor
goet ende weert, die weleke is * Christus ghemeente . Vraghe . Wat Act. 20. d .28 .
hout ghy van die ostie die de priester in zijn hant heeft, ghelooft i Ti . 3 . b . 14 .
ghy niet Bat daer onse Heere in is met vleysch ende bloet ? Ant .
Neen ic, want daer staet geschreuen, Actor . int eerste, Bat by
* weder comers sal, ghelijek by ten hemel geuaren is . Vra . Wat Acto. 1 . b . 9 .
hout ghy vanden Paus? Ant. * Den Antechrist . Vra. Wat hout 2 Tess . 2 . a .3.
ghy vande misse, ceremonien, ende vander biechte diemen finder
kercken is houdende? Ant . Daer en houde ick niet af, want den
Boom niet en dooch ') daert of ingheset is . Vrage. Waer sydy Mat . 7 . b . 19 .
gedoopt? Antw . Mijn Heeren, als ghijt weet, wat wildy my Bars 12 . d. 34 .
van Bit schriJ'ven weg, waarin de schriJ'ver bericht hoe zoowel Jan de oude CleercooAer als Pieter Bru~' nen en Pleunis de Hoevele zonder omwegen voor hunne
rechters bekennen Bat zJi' hebben deelggenomen aan de beeldenbreking in Augustus
1551 . Toen was het kruis, staande op den weg naar Hoboken, in stukken ngesmeten en waren de hoofden ofgezaagd van de beelden in 't kaAellelJ'e, Bat op den
diJ'k naar Austruweel stond . DaaroP was eene Aremie uitgeloofd en ook uitbetaald voor hen, die de schuldigen men verdacht er herdooAers van aanbrachten :
Antwerpsch Archievenblad I bl . 242 • II hi . 340, 1 . Vreemd Bat als in de schouts-

rekeningen het misdriJ'f der genoemden wordt vermeld, alleen van herdooAeri'J
sArake is, niets van die beeldenbreking verluidt .
Dat het Offer des Heeren Bit feit of Bat schrJi'ven niet zal hebben gekend, is
even onwaarschiJ'nliJ'k als Bat bet geene oPzetteliJ'ke bedoelinl ;g zal hebben gehad
met bet weglaten van de genoemde stukken . Vonden ziJ'ne verzamelaars misschien
bet aebeurde weini eervol voor Peter Bru nen c . s . ? Verzwe ren zij het daarom
liefst ? Wilden zij' zoo doende den goeden naam banner martelaars redden ? Of
keurden ziJ' wellicht even weinig als BruYnen c . s . zelven het bedriJ'f of terwiJ'1
zij' toch hunne lezers niet wilden oAwekken Bat voorbeeld to volgen, en lieten zij J
het daarom weg `? Naar het schiJ'nt, waren ziJ' omtrent deze manners in 't onzekere .
In het Liedboek van 1562 handelt bet viJ'fde lied volgens de aanteekening op den
rand : ))van Brie vrome Christenen genaernt Jan Pleun en Peter, derwelcker Brief
ende BeliJ'dinghe staat Fol . CV enz ." (van het Offer des Heeren), en boven iedere
bladziJ'de beet het eveneens : Jan, Pluen ende Peter" . De druk van 1566 heeft ook

nog die namen boven de bladziJ'den, maar in de aanteekenin~' aan den rand niets
antlers dan : ))van Brie vrome Christenen" . In alle verdere uitgavers ontbreken in
bet Liedboek de namen eheel . En in het eeni a exern laar van n". 1 1562, Bat
wiJ' nog bezitten, ziJj n die namen boven aan de bladziJ'den reeds oudtiJ'ds met
de pen dooraehaald .
Zie over die weg latingen
b in den brief en biJ' 't lied de » Riblio9raiohie", II, p . 516--8 ,
en miJ'n artikel over Van Bright
Brag ht in ale Doopseiznde
Ri'drn
en,
18991 f b1 .154--156 .
,~`
~
~'
1 Dengt niet,
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Mat . 26 . f. 62 . noch vragen ? Doen heeft die Schout ghesproken : 'I' Ick besweere
v by uwen Doop, dat ghijt ons segghen suit, waer ghy ghedoopt
zijt . Antwoort . Mijnen doop houde ick voor ghoet ende oprecht,
maer v besweeren en achte ick niet . Doen hebben sy ghelesen alle
die gene die met my ghedoopt waxen, by namen ende by toenamen. N. t) ende geseyt : Assuerus 2) heeftet ons bekent . Doen heb
ick gheseyt . Tis waer . Vraghe. tiVie heeft v ghedoopt ? Antwoort .
Dat en staet my niet to segghen . Vraghe . Wy sullent v wel doen
seggen. Antwa FIet vleys is to voren 3)
Jere . l6 . b14 .
t doeter mede wat ghy wilt . //

Fol . 89

Q Een Liedeken van vijf
vrome Christenen, de welckc alle to semen
op eenen tijt omgebracht zijn, Na de
wijse : Mijn (hod waer sal ick
henen ghaen ~) .

V0 .

TOt lof des vaders, Boons, heyligen geest
0 Christen wilt met ons beghinnen
Van vijf broeders, die sochten aldermcest
Pat lant van beloften to winnen
Self had die goedertieren Gudt
Haer al vooraien tot eon goet lot
Dies waxen sy ter werelt eenen spot .
Eerst almense geuangen vuerden heen
Met Been druck waxen sy beladen
* 1Vlaer groote blijschap hadden sy met eon
Danckende Godt van
ghenaden
Wiens cracht sy voelden tot dier stont
Het lof Gods, gaende wt Karen mont
Met singen en spreecken maecten zijt cont .
Een schoon belijding hebben sy gedaen
wt die schrift, naer Christen betamen
Die helder waerheyt betuygende plaen
Voor die Sophisten die daer quamen

Nat . 5 . a . 12 .

Act. 5. e . 42 .

Z1jI1

1
men
2
3

Evenals ons »N . N ." om een bepaald persoon of personen aa n to duiden, die
niet noodigg vindt biJ' name to noemen .
Assuerus van Gheemont ; zie de aanteekening., op fol . 70 r0.
Hier is zeker jets uit revallen
. Alle vol~'ender,
~,
1
ook Van t3xa,ht a lezen zoo .

r In den

Ausbundt n° . 10 .

EEN LIEDEKEN VAN JAN, PETER, PLUEN BLC .

Pat sy haer mochten schamen wel
Van haer bedriecheljjck opstel
tiVaer mede sy de vromen doen gequcl .
Als een geuraecht was vaii die Itoornache Kerck
Sprac h~;j : ick dyer of niet en houwc
IMIaer t Christus gemeente beleedt by sterck
Voor een goet ende weert gebouwe
Tbroot zijnde in des priesters hant
En is dat niet het costel ') pant
Te weten vleysch en bloet Christi valiant?
Neent (sprat hi) want dEuangelist verclaert
-I- Dat Christus wederom sal comen
So by geuaren is ten I-Iemelwaert //
Wat hout ghy van de Paus van Romen
Ick houd hem voor den * Antechrist
Die tegen Christum heeft gemist 2 )
-'r Want al zijn planting is vol argelist .
De Marcgraef met zijn Sophisten gelijc
Hebbent versocht menigerhande
'_1let aware tormenten en valsch practijck
IMIaer sy quamen daer mee to schande
Pie Papen hebben veel gerelt 3)
Ende die Christenen seer ghequelt
En int sluyten 4) zijn sy ter doot hestelt .
Dus worden sy voort gheschict tille vijf
blaer sy songen oft spraken langs die stra.ten
Cenuecht ende vruechde was haer bedr~jf
I-Ioe w el sy naer sKeysers place ten
\TV souden steruen rechteuoort
So bleuen sy noch ongestoort
Want sy hadden van God ~ de niuu hc ;rboort .
Wanneer ter werelt gestelt was het getal
Duysent, en daer toe noch vijfhondert
En mede eenenvijftich ouer al
Doen heeftmen van does vijF verwondert
Sy hebben malcander gecust
De liefde Overt niet wtgeblust
En aen die palen storuen sy gerust .
1
2
3
4

kostbaar .
Is to kort geschoten .
Druk Praten ratelen .
Besluiten ; biJ' 't eindigen .

iSa

E1)h
I .1 . c .'22 .
(01 . 1 . b .18 .
Ta

lie .

Antwoort .
4 Mat . 24 .c .30 .
Acto .1 . b .11 .
Fol. JO r°.

Vra he .
Antwoort.
*1 Joan .4 .a .3 .
2 . Tes . 2 . a . 3 .
7 Mt . 15 . b .13 .

Joan . 1 . a .13 .
Gal . 6. b.17 .

IHB

Tre. 3 . C . 26.
Eze . 34 . d . 23.
Joan . l0 .a.i1 .
Heb .13 . d. ZU.
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0 vriendekens Christi hout goeden moet
Laet liefde in v niet vercouwen
* Verbeydende lijdtsaem den Heere goet
Die v can stercken int benouwen
t Christus den trouwen Herder fijn
Die helpt zijn schapen door tgepijn
Brengtse tot vette weyden Celestgn i) .
FINIB . //

Naa de hemejsche vette weiden,
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Bit is ee-

Fol. 90 v .

nen Brief van Peter van

Weruick, de welcke by geschreuen heeft in
der geuanckenisse to Gent, ende heeft al
daer om tghetuygenisse Jesu
zijn leuen gelaten. Anno . 1552 t) .
DIe oueruloedige genade ende vrede van Godt den Vader, ende
den Heere Jesu Christo sy met o .
Q Ghenade ende vrede sy met v van Godt onsen Vader, ende Ephe . 1 . a . 2 .
onsen Heere Jesu Christo, die een Vader der t bermherticheyt is, Phite . l . a . 3 .
. Cor . l . a.3.
en~ie een GFodt van alien troost, die ons vertroost in al onaen 2
druck, op dat wy oock troosten moeghen die ghene die in alderley
druck zijn, metten troost daer wy van G}odt mede ghetroost worden, want ghelijek als dat lijden Christi ouer ons coemt, also coemt
ons veel troost door Christum, -I- want onsen druck de weleke tijt- 2 . Cu. 4 .b .17 .
telijek ende licht is, brengt ons een eewighe ende ouer maetwichtighe Heerlijekheydt, ons die niet en sien op het ghene dat sienlijck
is, maer op het ghene dat onsienlijck is, want het ghene dat sienlijck is, dat is verghanckelijck, maer het ghene dat onsienlijck is,
dat is eewich, Ende wy weten, ist dat onse t aertsche hugs deser 2 . Cur . 5 . a . 1 .
Wooninghe ghebroocken wordt, dat wp een timmeringhe hebben
van Godt, een Huys niet met handen ghemaeckt, maer dat eewich
is inden Hemel, // ende daer nae t haecken wy, nae once huy- Fol. 91 r'.
singhe die vanden Hemel is, ende wy verlanghen, dat wy daer Rom . 8 . b . 22 .
1Van het Groote Otferboek van 1t115 of beet hiJ', ook biJ' Van Braght Peter
van Olmen of van Werwik . In het gentsche Sententieboek ontbreken de bladen ,
waaro P de Ja ren 1540-T554 voorkomen : wi'
~ weten dan ook van Peter niets
naders ook niet de wJ
i'ze waarop hiJ' geexecuteerd
~
is . Het lied »Van vrage en
antwoordt" in het liedhoek van het Offer de,5 Heeren fol . 44 ro, is volgens de
. Dit lied
daarbl
~. staan de aanteekenin ~r, »soalst sdiiJ'nt" door hem »ghemaeckt"
n
kornt reeds in de Veelder/tande Liedelcens van ~59
19 voor : zie Wieder.
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Apo . 16 . b .15 . merle gheeleedt

souden worden, ist nochtans dat wy t ghecleedt
ende niet iiaeckt gheuonden en worden, want terwj1en dat wy in
2 . Cor . 5 . a . 4 . deser Wooninghe zjjn, soo
suchten wy ende zijn beswaert, want
WY wilden lieuer ghecleedt ende niet ontcleedt worden, op dattet
sterf1e1ijeke versionden worde vanden leuen, maer die ons deer toy
bereyt, dat is God, die ons den onderpandt des Gheests ghegheuen
heeft. Alsoo zijn wy altijts ghetroost, ende weten, dat alsoo langhe
als Wy thuys zijn inden Lichaem, soo ghaen wy Peigrimagie mt
afwesen vanden ileere, want wy wandelen mt G-helooue, ende wy
en lien hem niet, maer wy zijn getroost, ende hebben veel meer
lust wt den Lichaem to wesen, ende daer tUluys to zijn by den
ileere .
Ick vermaene v liederi, lieue Broederen ende Susteren, door die
Hebr . 1U.c .4 . bermherticheydt Godts, dat ghy met t malcanderen neerstelijck
versaemen ') wilt, om malcanderen ghoet onderscheydt 2 ) to gheuen,
van die eewighe Waerheydt ons Salichmaeckers, terwjlen dat ghy
Hebr .13 .b .14, den tjt hebt, want wy en hebben bier gheen
bljjuende Stadt,
maar W verwachten eene, ende dat door Ljjdtsaemheyt, IEEieroin
lieue Broeders ende Susters, neemt des Heeren woordt wel to
herten, ende verstaet wel wat de Heere seyt, op dat ghy vroineljjck staende muecht bljjuen, als ghy beproeft werdt, want ick
segghe v lieue Broeders, latter vromeljjek ghestredeii moet zjjn,
al veel strangher dan ick meyiide : Want sy comen ons aeii met
Fol . 91 v° . soo listighe vraghen ende met // soete woorden, op dat sy ons in
eenighe woorden begrjjpen mochten, ende also afuallich to maecken .
Daerom lieue broeders geeft malcanderen goet ondersehey t, weleke
den wech des lEleeren, ende den wech des Diiyuels is, ende weleko
Jaco . 1 . c. 27 . den oprechten t dienst Gods ellde den dienst des T)uyuels ende
der Afgoden is, ende weleke de kinderen des Heeren ende de
kinderen des Duyuels zjjn, want de kinderemi (les Heeren en zjjn
Joa . 17 . e . 1, van deser
Werelt iiiet, daeroin haetse de Werelt, sy ljjden alle
veruolginghe,
sy werden gheleyt ghe1jck ± slaehschapen ter loot,
Psa . 44 . c . 23 .
ibm. 7 . d.36, en d e van alle menschen gh eh ae t,
y iiioe ten a ll e mans roo f z j n .
Sy en hebben nieuwers gheen seecker stele, sy zijn alien voick
Joa . 16 . b .20 . ter werelt, ende alle mans wechworpsel, 1 sjj weenen ende huylen,
* 1 . Ti . 4. b . 1O . en d e di e Were lt verblijdt h aer, sy worden
versmae t om d at sy
1 . Joa. 3 .b .1O. op den leuenden (*odt hopen, 4- lEer by bekent men weicke de
1 . Joa. 3, a . 7 . kinderen cues Heeren, ende de kinderen des T)uyuels zijn,
Wie
recht doet die is gherechtich, gheljjck by gherechtich is, wie sonde
doet is wt den Duyuel .
Ocli lieue kinderkens, hierom en be" Samenkoineii .

) Nauwkeurige kennis, oplieldering .
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mindt de Werelt niet, noch pock wat daer inde Werelt is, want LJoa .l .b .15 .
iet dat yemandt de Wereldt lief heeft, in hem en is de Liefde des
Vaders niet, want al wat inde Wereldt is, to weten de lust des
vleyachs, ende lust der ooghen, ende hoomoet des leuens, en is
niet van den Vader, maer vander Werelt, ende die werelt verghaet met harm lusten, maer die den wille Gods doet die blijft
finder eewicheydt. Dlijn Alderliefste, weet dat ick eenen grooten
strijdt ghestreden hebbe teghen die * Regenten der duysternissen, Eph . 6 . b .12.
ende die valsche Propheten, want j I sy seyden Batmen wel hooren Fol . 92 ro .
ende gheleert mach zijn van haar, a1 fist Bat sij niet en leuen nae
de ghebooden des l{eeren . Doen vra,echde ick aldus : Die in de geboden des Heeren niet en wandclt, is die niet vreemt van den
Heere? Sy seyden : Jae. noon seyde ick, dot Chiistus seyt, * Mijn Joy . 10 . a . 4 .
schapen hooren m~jn stemme, ende sy volghen my na,, maer der
vreemder stemme en hooren sy niet, maer sy vlien van hem, alsoo,
waert Bat ick de vreemde hoorde, soo en waer ick van Christus
schapen niet, want Christus schapen en hooren de vreemde niet .
Antw . Sy preecken ymmers de Waerheyt, het woort en is daerom
niet to minder. Doen seyde is : Joannes seyt, * Die deer seyt Bat 1 . Joa. 2 . a . 9 .
hi God kent, ende en hout zijn gheboden niet, Bat is een logenaer,
ende in hem en is geen waerheyt . Ts din in hem gheen waerheyt,
hoe can by de waerheyt ghepreken ') ? So moct Jo<Lnnes lieghen .
Christus seyt : ~~ Eenen quaden boom en mach sheen bowie vruch- mat . 7 . b .19 .
ten voortbrenghen, Ten anderen acyt by : t hoe cont ghy goet Mt . 12 . d . 34 .
gespreecken, zengesien dot ghy quaet zijt? Solueert dose vrage,
so sal ick' oocli ghelooucn, lck segghe r : 11 waert dot hij een
Testament naem, ende dat by da,tte in uwer Kercken gheheel
wt lase, gheljjc die Apostolen gheschreuen hebben, soo wil ick haer
betoghen da,t sy lieghen, Ende last de selue woordeu een menschc
spreecken, die in de weghen des I -leeren wa,ndelt, die sa,l de
1Vaerheyt segghen, Ende oft yemandt van uwen voleke dose woorden in uwen 'Pempel preeckte, ouer dronckaerts, ouerspeelders,
1 Vlaarnsch, voor p r e e k e n •, evenals »ghedancken',
»ghelesen" enz in de brie~
yen van Jer. Seghersz ., zie aanteekeiiing 1 op fol . 72 v~ . - Peter geat hier uit van
de zlenswlJ'ze, ale onder de oudste Doopsg ezinden alggemeen was
~
: vie m de wegen
des Heeren wandelt die zegt de waarheid ; in de rechtschapenheid van een Christen, in den onberisp ehjken wandel van een prediker, d~iarin 1 i-t mede de waai
horn,
~ dat hun e wo rdeu het onvervalschte Evangelic 1 shelzer ~ . Neem slechts
~
.
-hetoogt Peter verder, mmeet g oedmeenend en vernuftig Ban afdoend e, - de prod f
met eenige
~ nitslpraken der Sehrift . Every waarachtig en 'uist
~
al's die ziJj n, t ~jaiineN r
~,~~odvruchtigen ze aan godvrachti„gerl verkondif,yen even onwaa r wor den zl ale
ierriand met een boos hart re op de lilp~ yen neemt • al leest de pnester bet heels
Nieuwe Testament voor, hJi' spreekt ook met de woordeu daarvan 1ogentaal .
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ouer dieuen, moorders, ghierighe, achterclappers quaetspreckers, &c .,
1 . Pet. 2 . a . 9 . ende seyde : * Ghy zijt dat wtuercoren volek, dat Conineklijck
Fol. !I2 v 0, prie//sterschap, dat Heylich volek, dat volck des eyghendome, op dat
ghy vercondigen lout die duechden des gheens die v gheroepen
heeft vander duysternisse tot zijnen onuerghanckelijcken Lirhte,
ghy die in voortijden Been volck en waert, maer nv Gods volek
zijt, ende zijt gheweest ouer de weleke dat hem Godt niet en ontfermde, maer nv heeft by uwer ontfermt, Oft by dese woorden
sprake ouer dat boose volck, soude hij niet lieghen? Maer waert
datse een Godureesende ouer dat Godvreesende vole spraecke, die
soude de Waerheyt segghen. Ten anderen of ghy preeekte. Wy
Rom . 8 . d . 39 . zijn als * slachtsehapen ter doot gheleydt om uwent wille, waer
dat oock niet ghelooghen van v : Ma,er een Godureesende soude de
w aerheydt segghen .
Alsoo hadden wy veel woorden, maer ten vorderde al niet . Doen
Rom . 8 . a . 5 . vraechde ick, of de Kinderen des Heeren niet al t Gheestelijck en
moesten zijn . Hy seyde : Jae sy. Doen vraechde ick, waerom sy
dan G}heestelijc hieten, ende dander Wereltlijek, daer sy alle G}heestelijek moeten zjjn . flat en moisten sy niet to betooghen . Doen
Joan . 17 . b .9 . seyde ick : * Christus en bidt niet voor die Werelt, maer voor
haer die van der Werelt niet en zijn, zyt ghy dan Gheestelijek
hoe coemt dat ghy niet alle van eenen sin en zijt 1), want deep
en mach niet dan int grauwe ghaen, ende gheen ghelt handelen,
ende zijn schoen moeten bouen een gat hebben, dander moeten a .lle
int swarte ghaen, ende dander alle in het bonte, de ander en
moeghen niet eten dat si coocken, ende sy en moeghen Vader of
Moeder niet spreecken als syse lien, ende als sy haer niet en sien,
Fol . 9.3 v^ . soo spreecken sy haer . Ick seyde : Dit zijn alle diuersche sec//ten,
Mat . 15. d.13 . ende alle t plantinghen van menschen, ende niet van Godt, daerom
salt al wtgeroeyt worden . Hier op en moisten sy niet veel to segghen. Doen seyde ick. V lieder leere is de leere des Duyuels,
want het is al tegens de waerheyt datter geschiet ende onderhou1 . Tim . 9 . a. l . den wort, alsoo Paulus seyt, dat in de -F laetste t~;jden sommighe
vanden ghelooue a,fuallen sullen, ende aenhangen den dwalenden
gheesten, ende die leeringe der Duyuelen, die verbieder `.e trou-

1 D . i, : hoe komt het dat in de verschillende monnikorden zulke verschillende
re elen heersehen ? - Met hen bi' wie ))de schoen bouen een at moet hebben"
zal wel eene der barrevoeter-orden ziJjn bedoeld, zeker Karmelieten : men zou
anders biJ' hen, ))die in 't grauw gaan" eer aan Franciscanen denken, Bedienden
ziJ' zich missehien in bet noorden om het gure klimaat van een schoeisel dat >
anders dan de ewone sandalen ook een deel van den voet van bouen bedekte ?
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wen, ende to nutten de spijse die Godt geschapen heeft . Nv sie
ick, dat ghy dit leerende zijt, want ghy verbiet to trouwen, ende
de spijae to nutten . Doen was ick wech doen gaen') .
Q Ende binnen een w~jle seer onlanghe daer nae, soo quam
den Deecken van Ronse 2) met noeh eenen Yape, ende die oueruielen my seer strangheljjck met loose vragen, maer de Heere bewaerde my, dat ick niet verraden en Overt 3). Hy vraechde my, oft
ick niet en gheloofde dattet Broot dat Christus zijnen Apostolen
ghaf, het Lichaem Christi was, als by seyde : t Neemt, eet, dat is Mt. 26 . b . 25.
mijn lichaem dat voor v ghebroken wort . Ick seyde : Bat Broot Luc. 22 . b .19 .
en was niet dat Lichaem dwelcke voor ons ghebroocken was, het
was tot Bender ghedenckenisse . Doen seyde hy . Het Broot verandert in zijn Lichaem . Maer ick seyde dattet tot Bender gedenckteken was, ende niet het Lichaem selue . Doen vraechden sy my
vant Doopsel, of die kinderen niet en moesten ghedoopt zijn . Iek
seyde. Daer en staet van gheen kinderdoop, * maer van eenen Mar . 16 . b .1G.
Poop des geloofs. Doen seyden sy ? Siet wy sullen betooghen, dat
die kinderen moeten gedoopt zyn, Joan . 3 . Seyt Christus daer Joan . 3 . a. 5 .
niet : Het en sy dat yemant van nieus gebo//ren wort wten water Fol. 93 v°.
ende den Gheest, by en sal dat Rijcke Godts niet besitten? Doen
seyde ick : Pat en is tot gheenen kinderen gesproken, maer totten
hoorenden . Maer sy seyden : Het is . Ende daer mede wilden sy
den kinderdoop beweeren ende oprechten . Also hadden wy veel
`voorden, maer wi en veraccordeerden nieuwers in .
Hierom vermane is v lieue broederen ende susteren, dat ghy
malcanderen vin alle saken goet onderscheyt wilt geuen, to
weten, vant Auontmael, vant Doopsel, ende van het -I- Dlenschwer- Luce . 1 . c, 27 .
den 4) Christi, ende vin de geestelijeke kinders, ende van de kinders der werelt, Ende wandelt wijsselijc in de vreese des Heeren,
ende en t vreest gheen menschen, al tieren sy haer leelijck . Ic Mat . 10 . d . 28 .
vermane v ooc lieue broeders ende susters, door die liefde ons
Heeren, dat ghy alle to samen den Heere voor * my wilt bidden, Coll . 4 . a . 2 .
op dat ie vroinelgck staende mach blijuen, als is beproeft werde .
Voort bidde ic, dat ghy mijn beminde moeder neerstelijc wilt onderwijsen van a,lle saken, ende min broeder oock, ende min wijf,
op auontuer, oft sy haer bekeeren mochte . De Heere vernulle v
1 Zoo in alle uitgaven . Het Groote Offerboek van 1615 heeft voor het eerst ;
))Doen was ik
eheeten wech to aan"'teen in de vol ende Offerboeken ook
door Van Bra maht, is overg enomen .
2 Zie .de aanteekeningn op fol . 111 v~~.
3 0p eene dwaling of een onverstandig
n woord betraPt?
4 Hier wordt voor het eerst de menschwordin leer
genoemd, die biJ' biJ'na al
~'
de volgende martelaars voorkomt . Zie Inleiding bl . 36 .
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met zijnen gheest, Amen . Gheschreuen met ancxt vanden volcke,
dat daer altoos was . Die oueruloedighe genade ende
vrede van God den Vader ende den
Heere Jesu Christo sy met v,
Amen .
Q

Fol. J4 r°.

Psa. 91 . a . 1 .
2.Cor .ll.b .15.
~ fat, ;, a, 7,

23 . d . 32 .

Mat . 10. d . 32 .
Luc . 12 . a . R .

Act . 6 . b . lU .

Heb .10. c. 25 .

Eccl . 15 . a . 1 .
Die Godt vreest sal goet doers . //

(I

Een Liedekeli van Pe-

ter van Weruick. Nae de wijse
Wij willen de Mey
ontfangen t) .

GFroot zijn des Heeren crachten
Inden Hemel, en op Aerdt
* Alle die op hem wachten
Dlogen wel staen onueruaert
Voor die Duyuelsche nacy
t Die comen in Engels schijn
~ Der Slangen generacy
Die wt spouwen haer fenijn .
Seer listich sy aengingen
Peter van Weruick, to Gent
Om tot afual to bringhen
Maer by bleef vroom totten cut
* En heeft Gods naem beleden
Vrymoedich, int openbaer
Die Sophisten met reden
t ileeft by verwonnen aldaer.
Hy doet lieflijek waerschouwen
Den Broeders ende Busters al
4 Om neerstich tonderhouwen
Vergadering in dit dal z)
En om geuen eendrachtich
Maleander onderscheyt 3) goet
Van die Waerheyt seer crachtich
1 Onthreekt in den Ausbuiidt.
2 D, i . : de onderlingge samenkomsten in dit aardsche dal .
3 Zie fol . 91 roaant. 1 .
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Onses Salichmakers soot.
* Laet twoort int hert beclijuen
Pat Godt spreeckt, en wel verstaet
op dat ghy vroom muecht blijuen
Als de beproeuinge aengaet
Vroomlijeken en moetmen strijden
Jae al veel stranger certeyn
Dan ick meynde in voortijden
Dit segge ick v al gemeyn .
Lieue Broeders, wilt geuen
Malcander goet onderscheyt //
En besiet hier beneuen
Hoe de wech des Heeren leyt
En des Duyuels, wilt mercken
Welek doprecht dienst vanden Heer
En dienst van dAfgods kercken
Sy na der Duyuelen Leer.
Voortaen om tonderscheyden
op des Heeren kinders siet
En des Duyuels van beyden
t Want van de went en zijn niet
De kinderen des Heeren
Daerom worden sy benijt
En veruolcht met verseeren ')
Van de verkeerde went wjjt .
-ISy worden als slachschapen
Ter dootwaert henen ghebracht
* Alle menschen haer rapen 2)
Als een roof zijnde gheacht
t Hebben gheen seecker schuylen
Sin versmaet van alle man
- - Sy weenen ende huylen
En de Went coemt blijschap an .
Dit Lietken is ten besten
Verhaelt wt Peters vermaen
Die om (hods woort ten lesten
Vroom aen eon pael heeft ghestaen
Int Jaer van vijfthienhondert
Daer toe tweenvjftich moor
fly was hier of ghesondert
1 Bedroeven smart aandoen .
2 Alle menschen sleepen met geweld hen med e.
II .

Mat . 7 . c . 24.

Fol. 94 vo .

Joan . 17 .b .14 .

Paa . 44 . c . 23 .

Rom. 8 . d . 36 .

* E9a .59 .b .15 .

1 .Cor . 4 .b11 .
Joan . 16 .b .20 .

4~
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Om doprechte Christen Leer .
Brooders * schout Ypocrijten
Die altijt hebben gemist ')
Sy haren tijt versljjten
Met leering des Antichrist
Wilt doch van sulcken keeren
V salicheyt leyter aen
Maer blijft by twoort des Heeren
So suit ghy wel blijuen staen . /7

1 Schuwt de geveinsden, (lie altiJ'd van hot recite pad ziJ'n afgedwaald ; of
die altiJ'd zich met vergeefschen arbeid hebben oPgehouden .
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flier nae

Fol . 9 : i'° .

volcht een Gebedt, Yer-

marlinge, ende Belijdinge van Adriaen Cornelisz glaesmaker, geuangen wesende
tot Leyden, ende is aldaer om
het getuygenisse Jesu
gedoodet, Anno 1551 ').

Siju Gebedt tot Godt .
0 Heere des Hemels ende der Aerden, -1 die het al wt niet Mat . 11 . c . 25 .
ghemaeck hebt, * die my leden gegeuen hebt nae dat beelt ws ~ Gene . 1 . a..
12 d27 .
Boons, so hope ick die selfde nv op to t offeren om uwen hey- I~ om
. a. 1 .
lighen Naem, want ghy zijt die Heer, voor weleken t alle knyen Phil .' 2. a .10.
buyghen, beyde die in den Hemel ende die finder Aerden zijn, Verhoort mijn ghebedt, ende laet mijn * rueckwerck voor v aenghe- Pea, 141 . a . 2 .
naem 4jn : Neemt niet van my dijnder ghenaden, ick beuleckte
mensehe * van onreyne lippen, Reynicht niijnen mondt, dat uwen Esa . 6 . a . 5 .
Naem daer door ghepresen mach worden . Neyohet uwe ooren tot
my, ende ghy suit aensien die ghene, hoe sy my oueruallen, maer
* het is my beter to vallen in die handers der menschen, dan to Dan . 13 . c . 23 .
sondighen in v aenschouwen, want t uwe ooghen zijn als een Ape. 1 . b .14 .
vlamme des vyers, ende v woort is als een tweesnijdende .I- Sweerdt, Heb . 4, b . 12 .
yen beyde zijden snijdende, ende het dringt door, tot dat siel ende
geest scheydet, door zenuwen ende march, ende /% ghy zijt een Fol. 9 .5 v^.
* rechter der gedachten ende sinners des herten . Ende daer en is dap . 1 . a . 7 .
1 Moet ziJjn : 1552 . De vergissing > reeds in n') . 3 1567 ingesloPen is eerst door
heeft he t J'uiste J'aartal .
het Groote Offerboek van 1615 verbeterd • ook Van Bra ght
~
Volgens het leidsche Sententieboek ziJjn 24 November 1552 Adriaen Cornelisz .
HeYnric Dircz . van Leiden en Dirck Jansz. van Bocholt veroordeeld our als herdoopers biJ'
ersistentie
P to worden
~ geworgd en dan verbrand, welk vonnis ook is
voltrokken . Die lot enooten van Adriaen worden sours in liens Vermaning vermeld .
Van Adriaen is het lied «Van vier vrienden, to Leiden o eoffert" in het Liedb oek achter het Offer des Heeren fol . 37 ro .
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Pea . 22 . b .13 . niet verborghen voor uwe oogen, So roep ick met t Dauid uwen
lieuen Propheet, dattet beter is to validn in des menschen handen,
Acto . 7 . a . 4 . dan in uwen toorn, 0 Heere leyt my in dat Lant ~ Haran daer
is niet een voet erfs en hebbe, namelijcken, dat beloefde Lant, dat
wilt my wt genaden geuen, ende niet wt mijnder wereken oft
Gen . 19 . b .14 . verdienst, verlost my met ~ Loth wt dat geslacht, bewaert my
Soph . 3 . a . 3 . Heer, voor die grimmende Leeuwen tanden die veel zijn, * iae die
grimmende Wolven aenden auont, die totten morghen niet ouer en
Pro. l . b .19 . laten blijuen, die met bare voeten snel loopen om * onschuldich
Dan . 3 . b . 17 . bloet to storten, 0 Heere bewaert my met t Sadrach, Misach ende
Abdenago, dat my dat vyer der lasteringhe, dat wt haren wont
gaet, niet en misdoe . 0 Heer laet mijn ghebedt verhoort worden
Tob . 3 . a . 1 . met 4. Tobia ende Sara, verhoort mijn ghebedt met * Elia, ende
d .18 . ontfangt my tot een Brantoffer, die daer 1 leuendich, heylich, ende
* 3 Reg .18 . d
. v behagelijck is, op dat de Propheten * Jesabels to schanden comen,
36,19 a . 4 .
+ Ro .12 . a. i , ende v volek niet langer en verleyden . Heer bewaert my met
*3 .Re .18 .c25 . t Joseph voor dat boose Wijf, dat ick mijnen Mantel Never late
+ Ge . 39 . a . 7 . nemen, namelijek, mijn eerste lichaem, want daer etaet : t Wie een
1 .Co . 6 . b .16
Hoer aenhangt, die is met haer een vleys . -I- Bewaert my Heere,
+ 1 .Ma.2. d .37 .
.
want ick roep Hemel ende Aerde tot een getuygenis dat is in
Mat . 16 . c .25 . min simpelheyt sterue, want t wie her zjn leuen soect to beMar. 8 . e . 35 . houden, die salt verliesen, ende so - {- wie zijn leuen verliest om v
Heere ende des Euanbelijs wille, die salt behouden, So roep ick ooc
2 .Mac . 6 .c .18. met den ouden t Eleasar, ende hebbe veel lieuer eerlijck to steruen, dan met schanden to leuen '), 0 Heere, siet, ouer ons is
4. Es . 16 .g.69 . * ontfunct // die hette Bender oueruloedigher scharen, ende sullen
Fol . 96 r° . sommige van ons wech rueken, ende sullen de ledige met afgoderije
spijsen, maer ghy Heere bewaert my, ghy gheeft uwen knecht
Eccl . 2 . b .13 . inden noot broot, inden dorst water 1- ende inden dach der tribulatien vergheeft ghy de sonden, ende shy hebt gheseyt tot uwen
Esa . 49 . b.15 . lieuen Prophete : * A1 waert dat Ben moeder haer kint verga,et,
dat sy selfs ghebaert heeft, so en suit ghy ons niet vergeten, want
bet is v woort Heer, ghy hebt gesproken, tot uwen lieuen Apostel
2 . Cor . 6 .b17 . Paulus : t Gaet wt dat boose gheslacht, en roert niet aen dat onreyn is, als dan wilt ghy ons verlossen, ende onse Vader zijn, ende
wy v sonen ende dochteren zijn . Nv gaen wy mede buyten den
Heb .13 . b .13 . * heyrleger, ende willen v versmaetheyt helpen dra,gen, -{- Heer
+Lnc. 11 . :x . L leert ons bidden na uwen wille, dat wy mogen bidden in den
,Torn . 4 . c . 23 .
geest ende finder waerheyt, dat wy v Ben rechte Vader noemen,
Ma! . l . a . E . want eon sone sal zijn vader eeren, ende Ben knecht zijnen heere
7 De flu volgende tekst uit IV Ezra, een der APocriefen ook fol . 98 rQ door
Adriaen aan ehaald,
is vooral op deze laatste Plaats uiterst verward,
g
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So laet ons deelachtich zijn dat woort, ale daer staet : * Dit zijnse Apo.12.d .t6.
die haer leuen niet bemint en hebben, maer hebbent totter doot
ouergegeuen, want die gene die daer van den menschen ter doodt
ghegaen zijn, is beter hoep van Godt to verwachten, dat sy weder
verwect sullen worden, * want ghy proeft v wtuercoren, ghy Pea . 66 . b .10 .
proeftse als gout int forneys ende ghy ontfangtse ale een offerhande Sap . 3 . a . 5 .
2 . Ma. 7 . c.14.
des brandtoffers . -1- Heere laet diJ nen knecht in vrede, t HeYlige + Luc. 22 e. 26 .
Vader, heylicht uwen soon, op dat ick onberispelijek beuonden +Joa .17.b .11 .
mach worden in uwer toecoemst . Bewaert my heylighe
Vader om ws heylighen Naems
wine, Amen. //

Pit is zijn vermaninghe aen de vrienden .

Fol. 96Uo .
[n o , 2 .]

DIe rijekelijcke ghenade ende vrede van God onsen hemelschen Rom . i . a. 7 .
Vader die ons ghereynicht heeft doort -I- badt der wedergeboorten, Titnm . 3 . a. 5 .
ende die vernieuwinge des heyligen geests, ende heeft ons eenen
i- claren schijn in onsen herten gegeuen, ende 1- geopent de oughen 2 . Cor. 4 . a . 6 .
des verstanta door den hoop der Euangelien, ende gewaerachout, ~Eph .1 .c .18 .
dat wy souden t verloochenen dat ongodlijck wesen, ende die Titu . 2 . b .12.
wereltlijcke lusten, maer sober rechtueerdich ende godsalich leuen
in deser werelt, ende dat wy ons 4 onbeulect souden houden van Jaco . l . c . 27 .
deser werelt, voor Godt den Vader, die daer wil, dat * alle men- ~1 . Ti . l . a . 4 .
schen salich worden, ende totter kennisse der waerheyt comen,
op dat wy inden tijt der openbaringhe hoop ende troost hebben
moegen, ende getelt moegen worden onder dat getal der wtuercoren, hier toe maecke v bequaem de Va,der ende zijnen ghebenedijden Soon Jesus Christus, nv ende tot alien tijden, tot finder
eewicheyt . Amen.
Q Wij Borgeren metten Heylighen ende Iiuysghesinnen Giodts, Eph . 2. b .18.
ghetimmert op den grondt der Apostolen ende Propheten, daer
-I- Christus den hoecksteen of is, op welcken alle timmeringhe aen- 1 . Pet. 2 . a. 4 .
den anderen hangt, die daer wast tot eenen heyligen tempel inden
Heere, Salicheyt den twaelf geslachten, die al om t verstroeyt zijn Jacob . i . a . 1 .
door die wreetheyt van placcaten, ende strenge veruolghinge . Also
mijn lieue broeders ende austere, en laet v nv niet verdrieten, dat
ghy nv eenen tijt lanck lijdt ende t vluchten moet'van die eene Mat. l0.c .23 .
stadt in die ander, maer ghe//denet mijn lieue vrienden, dattet v Fol . 97 r° .
al * tot salicheyt coemt, ende neemt tot een exempel t Tobiam Rom . 8 . c . 28 .
met zijn huysurou ende zijn soon, hoe hi vluchten moeste, ende t Tob . i . c.21 .
men moest hem naect verbergen, Deshelijcx * 14lathatyas met zijn 1 . Ma . 2 . c27 .
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sonen, ende die hem liefhadden, als by seyde : Die nv vroom ende
wel gemoet is, die make zijn Testament, ende volge my na . Neemt
Gen . 12 . ~ ooc in gelgckenisse 1' Abraham, Isaac, Jacob, die daer woonden in
Heb . il . b . 8 . hutten, ende noch meer ander, want wy en hebben hier geen seker
+ Heb .li .f.37 . stede, t Sy gingen om in pelssen ende in geyten vellen, met honger, gebrec ende droef heyt, hot welt de werelt niet weerdieh
en was . Siet mijn lieue vrienden, en denct niet dat ghijt alleene
Eccl . 2 .b .12, zijt, ofte dat ghy van' den Heere t verlaten zijt, als v aencoemt
Act. 14 . d 22 . eenige tempeest, maer denct da,t wy dat fi rijcke Gods door veel
Hebr . il . b . lijdens moeten innemen, * Hadde dese voorseyde daer op gedacht
15 • waer sy van wt gegaen waren, sy hadden ymmer tijts genoech
gehadt weder to keeren, maer dese geuen to verstaen dat sy
eon vaders')lant sochten, eon stadt die eenen gront hadde, der
Exod . 3 . a . 6 . welcker Timmerman ende Schepper God is, * Daerom en schaemde
hem God niet, haren (hod geheeten to worden, Alsoo oock mijn
lieue vrienden, on sal by ooc ons niet schamen, want by spreect
.15
.
door zijnen vromen Propheet Esaiam : * Can oock eon moeder haer
Esa. 49 . b
eygen kint verlaten, dat sy self gebaert heeft ? Jae al waert dat
sy dat vergaet, so en sal v (hod niet vergeten, Daerom aensiet hoe
de genadige Vader by alle vrome kinderen Gods geweest is, ende
hoe hyse onder zijn crachtige hant bewaert heeft, ende onderhouGen .12 . a . 1 . den, Als wy wt t Abraham claerlijck verstaen moeghen, want
15 . a1 .17 .a1 . doen by wtginck in eon vremt lant, so hadde by Godt dickwils
Gen . 28 . C. 20. tot eenen vertrooster . Hy gaf t Jacob eenen moot, als // by voor
Fol . 97 v~ . Esau zijnen brooder vloot. Hij spijsde ;- Ezechiam drie dagen ende
4. Re . 19 . a . 6. Brie nachten, die ouer dat blasphemy van Sinnacherib claechde
.
Judit. 13 . a. 9 . Hy verloste die Joden die belegen ') warm van t Holophernes, door
*Dan . 3 . C. 23 . Judith . fly verloste de drie * Jongelingen van die hetten des
+Dan . 6 . C. 21 . vyerouens, ende ooc was by inden put bi t Danielen, dot hem die
Leeuwen niet en verslonden, fly verloste Israel van der dienstExo .14 . a . 1 . achtigher handt van t Pharao . fly verloste -1- Rahab wt die scha+ Jos . 1 . b .14 . duwe des doots . * Susanna verloste by door Daniel }iij verloste
6 1
t Petrum wten Kercker . fly verloste Joannem wt hot Eylant
*Dan.13 .e .46,
+ Act . 12 .c .ll . + Pathmos . * Paulum vertrooste hi doort gesiehte op den wech
. Apo i . a. 9 . van Damasco . De -F Apostelen vertrooste by door den vertrooster
Act. 3 . b . 10O den Heylighen Gheest.
+ Joa. 16 . b. i3 .
fly verkeerde dat groot verdriet van -{- Jo$ePh
in
a
rooter
blJi
schaP
in EgYPten . Alsoo sal God v ooc altesab
Acto . 2 . a . i .
+ Ge . 50. b .18 . men v verdriet in grooter bljjschap verkeeren, ghelijck als by self
Jug . 16 . b . 20 . spreect . * De werelt sal haer verblijden, maer ghy salt trueren
ende droeuich zijn, maer zijt getroost, v droefheyt sal Godt v oock
verkeeren in blijschap, Eon vrouwe als si baron sal, soo heeft sy
1 In alle uitgaven,

`~ Bele era
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droefheyt, maer a,ls dat kint gheboren is, so en denet sy niet op
die voorleden droefheyt, ende dat daerom, datter een kindt ter
wcrelt gebooren is, Alsoo oock gh3, nv hebt ghy droefnis, maer
ick sal v weder sien, ende v droefheyt sal verandert worden in
blijschap, ende die blijschap sal niemandt van v nemen moeghen .
Daerom en wilt niet t vresen mijn lieue vrienden, voor menschen Mat . 10 . a. 28 .
kinderen die als - hoy vergaen, en vreest niet ghi cleyne t ver- + Esa . 40 . a .6 .
gaderinge rant het is v Vader wel belrlgheljjck v to gheuen zijn
.d . .
rack, en vreest niet mijn lieue vrienden voor dat tyrannich ghe- 5L~c.lz32
slacht, en // vreest niet voor den ghenen die dat lichaem i dooden, Fol . 98 r° .
maer ick sal v thoonen, wie dat ghy vresen cult, vreest hem, die Mat . 10 . d . 2£3.
na dat ghy doodt zgt, macht heeft to werpen int eewighe vyer,
Ende mijn lieue vrienden, her een weynich lijdens der tribula,tien,
hot is so luttel by die x eewighe pijn ofte straffe, mer Joannes Esa, . 66 . c . 24 .
Apocalipsis seyt also : t Vreest God ende geeft hem den prijs, Apo .14 .b .11 .
Tnde so coemt de Propheet Esdras ende seyt alsoo :
Siet Clod is ~Apo .14 . a . 7 .
. 16 .
de Rechter, vreest hem, ende laet of van sonden, ende vergheet g68 . sir
de ongerechticheden, die niet to doen finder eewicheyt, ende Godt
sal v wtleyden ende verlossen van alle tribulacy, Siet, ouer v is
ontfunet die hette Bender oueruloedigher scha,ren, ende sy sullender
sommighe van v wech rueken, ende sullen die leedighen met afgoden spijsen, ende die hen consenteren, sullen die tot bespotten tot
lachter ende vertreden zijn, want den plaetsen sal Ben plaetse 4jn,
ende inden byliggenden steden vele opsta,ndinge ouer den ghenen
die den IIeere vreesen, want sy sullen z~jn als onsinnige menschen,
niemant sparende, om to berouen ende to verve oesten die den Heere
vreesen, want sy sullen verwoesten ende die goeden rouen, ende
sullense wt haren huysen werpen, dan sal die t beproeuinbe mijn- Sap . 3 . a . G .
der wtuercorender blincken, gelije hot bout dot doort vyer ghe- 1 Yet . 1 . a . 7 .
proeft wordt . * Hierom mijn wtuercoren, siet, de daghen der tri- ~ 4 . Esdr .1G.
bulacien zijn .tier by, Bode van die sal v die 7leere verlosaen, En g • 7 o•
vreest noch en wanckelt niet, want Godt is v 7looftman, ende die
Deere en sal v gheen t wesen laten, want by sorcht voor ons al Joa . 14. b .18.
to samen, want by sal ons bewa,ren a1s den t oochappel van zijnen Psa .17 . a . 8 .
ooge, Daerom * en la,et niet af om ons drucs wille, daer in wy each . 2 . a . 8.
.3 v°.
.b.13 .
begeuen zjjn, maer // wilt ghy by den ?leere bl~juen, so stil v dat ~Eph
Fol. 98
1' tempeest haest aan boort comen, iIaer mijn lieue vrienden, go- Mat . 7 . c . 25 .
denct -I- gelijc des iijdens Christi veel oucr ons coemt, so coemt + .̀' . Cor. l . a 5 .
ooc des troosts vole door Christum, want noyt -.- Oore on hoorde, 1 . Cor . 2 . a . 9 .
noch Ouch en sach, noch in gems iticnsclicn lierte on quam, d .Lt
Godt bercyt heeft, den ghenen die hem lieffiebben, ~ daerom die L Juan . 3 . a.3 .
dose hoope in hens hceft, die reynicht hem scluen, gel~c lii reyn
is, ende ga,et tivt dit boss gheslacht, endc on hebt gheen * ge- Eph . 5 . b . ll .
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meynscha,p metten onuruchtbaren wercken der duysternis, maer
straftse lieuer, want wat heymelijck van her gheschiet, dat is ooc
schandelije to seggen, maer wat vant licht ghestraft wort dat is
Eph . 5 . b . 14 . licht, Daerom spreect hij : t Ontwaect ghy die daer slaept, ende
staet op vanden dooden, ende Christus sal v verlichten, Daerom
Heb . 5. C . 14 . mijn lieue vrienden, ofter noch eenich onder v waren, * die traech
of slaperich waren, laet die toch nv ontwaken, of si willen metten
+ Mt . 25 . b .13 . t dwasen maechden buyten gesloten worden . Och mijn lieue vrienden, ten sal niet baten, dat ghi uwer sommige de wetenschap hebt,
1. Cur. 8 . a . l . welt den wech is, och mijn lieue vrienden, * die wetenschap verJoa .13 b. 17 . hooueerdicht, mer die liefde die sticht, want ten * baet niet datmen den wech weet, maer men moetse treden, ende al ist datse
Mat. 7, b. 13 . * enge ende smal is, ende met veel arbeyt ondersocht, sy moet
nochtans ghewandelt zijn, daerom mijn lieue vrienden, ghy die
Hebr. 3 . a . 1 . * deelachtich gevsorden zijt des Hemelschen roeps, neemt waer den
tijt der genaden, ende en wilt niet sien op den genen, die so lily
.
133
ende traech voort gaen, maer schickt v daer na, dat ghy in
Mat. 77 b
.
muecht
gaen door de t enge poorte, want ~- veel sullender na ar+ Luc .13.c .22
Fol. 99 r° . bepden om in to gaen, ende en sullender niet in comen, // be
dat mijn lieue vrienden P Daerom, dat sy soecken door eenen
Joan . 10 . a . 1 . * anderen wech in to gaen, den welcken ons niet geboden en is,
Joan . 14 . a . 6. maer die daer in gaet door Christum, want t by de wech is . Pat
+ Lua22 .b .29 . zijnse die de stadt beeruen sullen, die -!- de Bruydegom ter Tafelen
sal setten, ende haer dienen . Maer mijn lieue vrienden, de luye,
Apo . 3 . b.16 . die * noch tout noch werm en zijn, die sal God wt zijnen mont
beginnen to spouwen, die daer seggen dat sy rijc zijn, ende rijck
geworden, ende en weten niet, dat sy arm, iammerich, naeckt ende
Pro. 6 . a . 6. bunt zijn : So coemt Salomon, die seyt : ;- Gaet totters Mieren ghy
luye, ende a,ensiet haren a,rbeyt, sy vergaderen inden Sourer, dat
sy inden Winter verteren sullen . So coemt de Propheet Jeremias,
Jerem . 8 . a . 5 . ende seyt aldus : 1 De Cranen, Swaluwen, mercken op haren tijt,
wanneer sy weder keeren sullen : Maer mijn volck en meret op
Esaie . 1, a. 3 . den tijt niet . 0 ghy onbekende, * de Osse kept de cribbe zijns
Mat. 16 . a . 3. meesters . Ghy die daer segt : 1- bet sal morghen schoon weder
zjn, ende het geschiet also . 0 ghy die de ghesteltenisse des Hemels
ende der Aerden cont proeuen, waerom en proeft ghy niet onder
v, dat recht is . Hierom mijn lieue Vrienden, siet toe dat niemant
Ego . 12 . b.ll . van v beuonden en worde van de trage, maer 4- zijt opgheschort
1.Cor. 5 . a. 6 . met de stock in de hant 1 ), our to eten dat Paeschlam, want * wy
hebben een Paeschlam to eten dwelck is Christus : So laet ons nv
paesschen houden, niet in den ouden deessem, noch in den dees1
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sem der quaetheyt, mer in soet deech der puerheyt ende der
waerheyt.
Also mijn hertgrondelijcke Vrienden, en r laet v niet verwonde- 1 . Pet . 4 . b .12.
ren, als gby doom vyer der tribulatien ondersocht wort, recht oft
v wat nieua geschiede, maer weest deelachtich des lijdens Christi,
op dot ghy in // de tijt der openbaringhe, hope ende troost muecht Fol. 99 v° .
hebben . Niemant en lijde onder v als een Dief oft Dloordenaer,
maer ist dat yemant lijdt als een Christen, so en schame by hem
niet, maer prijse den Heere in dier sake, Want het is tijt, dat
het ordeel begint aenden huyse Gods, ist da,t het dan a,en ons beghint, wat eynde willet dan werden met den genen, die aen den
Euangelio Gods niet gelooft en hebben, ende het hout nauwe 1),
dat de gerechtigbe salich sullen worden, waer willen dan de godloose ende sondaren verschijnen ? So coemt Salomon, ende seyt
t 1st dat het den Gherechtighen vergolden wordt, waer wil de Pro . 11 . d. 31 .
Sondaer dan blijuen?
Hierom mijn lieue Vrienden, siet nv toe -I- vliet de schadnwe 4. Esd. 2 .e .36.
deser Werelt, Ende mijn lieue Vrienden, en zijt niet neerstich om
dat Cruys to ontloopen 2), dat ghy in ander landen trecken sout,
om groote vrydom to hebben . Och neen mijn lieue Vrienden, maer
sehict v altijt onder dat Cruys, want die kinderen die onder die
roede zijn, die 4jn so gehooraaem van vreese, dat haer * Heere co- bit . 24, d . 46 .
men soude ende haer slapende vinden, soo zijn sy altijt neerstich, op
dat sy niet t slapende geuonden en worden, meant als dat vleesch 1 . Tehe . 5 . a. 6 .
een weynich vrijdoms crijcht, so neemt het noch a1 meer van hem
seluen . Ende mijn lieue vrienden, al hebbe ick dit soo stout gheschreuen, wilt dat ten besten nemen, want is en ben v heere niet
in dier sa,ken, maer ick schrijue nae dat my mijn eygen vleesch
tuycht. Daerom mijn lieue Vrienden, "` wandelt wijsselijck tegen Coll . 4 . a . 4 .
den genen die buyten zijn, bljjft onder dat t verstroyde Israelijtsche Esa . 41 . b .14 .
Hoopken, want daer bloet ghestort wort, daer is profijt to doen, Mat . 25 . b.15 .
atelt daer uwe -I- ponden to wercke, een * yegelijek na de gaue *1 .Cor.12.a .44
die by van God ont//fanghen heeft, ende gaet malcanderen to ghe- Fol . 100 r° .
moet met t eerbiedinge, -I- beneersticht v dat ghy v seluen bewijst Ro .12, b. lU .
God eenen beproefden dienaer to wesen . 'K Legt of alle list ende + 2 . Ti . 2 . b.15.
alle geueynstheyt, eude zijt begeerich nae dat verstandige onge- x 1 . Pe . 2 . a . l .
ualste melck, als nieuwe geboren kinderen, dat ghy daer door op4 Het houdt nauw ; het is nauweliJ'ks mogeliJ'k .
2 Adriaen schiJ'nt het on~eoorloofd
to vinden zich voor goed aan alle vervol~
in to onttrekken door bet land to verlaten • niet echter, zich uit ei en woning
to verwi'deren om zoo bet yevaar to ont«aan van evannen to worden . Aithans
die dit doen en nu rondzwerven troost hiJ', fol . 9G vo en 97 r° a zonder eenig bestraffend woord daarbiJ' to voegen .
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Ps. 34 . a J, writ, 1st dat ghy anders ghesmaeckt hebt, dat de -h Heere vriendeljc is, tot den welcken ghy ghecomen zjjt, ale tot den leuendigen
Exo. 19 . a . 6 . steep, soo timmert v tot een gheestelijck hugs, tot eon -{- Conincklijck Priesterschap, tot een heylich Volck, tot een tiTolck des
eyghendoms, dat ghy vercondighen salt de duechden des ghecns,
.
li,
die v gheroepen heeft, als gnehoorsame kinderen . ~Die daer
1 .Pe . 4, b
spreeckt, die spreke als Godts tiVoort, voert uweu dienst redelijck
Bar . 4 . C . 24 . wt, op dat u«-en schat niet ghelastert en worde, ende
ghelijck
Ru . G . b . 19 . gh y voormaels neerstich gheweest hebt vin Godt of to treden, soo
doet nv soo veel to meer neersticheydt om tot den HEERE to
Gal . 6 . b . 12 . keeren, ende zgt in dat selue oueruloedich . 4- Doet goet aen Mlle
Nlenschen, aldermeest aen de Huysghenooten des gheloofs, ende
2 . Pet . 1 . a . 5 . siet dat ghy * in uwen ghelooue bewijst duecht, finder duecht bescheydenheyt, finder bescheydenheyt matelijckheydt, finder ma,telijckheydt Godtsa.licheyt, finder Godsalicheyt broederlijeke liefde, ende
finder broederlijeke liefde ghemeyn liefde, 1st dat dese dingen oueruloodich by v zijn, so en sullen sy v niet ledich noch onuruchtbaer
laten wesen in de kennisse des Heeren : 1'vlaer die dese dingen niet
by hem en heeft, die is bunt ende tact aen de wandt, ende vergeet de voorleden reyninghe zijnder sonden. Also met v niet mijn
Luc . 16 . b . 9, lieue vrienden, * maect v vrienden vanden onrechtueerdigen MamFo1 .100 v ° , mop, ende in//dien ghy t de geestelijcke goeden deelachtich zjjt,
Ro . 15 . d . 27 . so laet onder malcanderen de tijttelijcke goeden ooc deela,chtich
1 .Cor.9 .b .11
filet
. zijn, ende -I- laet dat ordineerlijck toe gaen, ende denct :
is
* Act.20.d.35, saligher geuen Ban ontfangen : Want wy lesen Joan. 6 . Batter somJoan . 6 . c . 26 . mige den Heere volchden, 1ylaer de Ileere seyde : ;- Ghy en volcht
my niet om Bat ghy teeckenen gesien hebt, mer om Bat ghy vanden broode gegeten hebt, ende versaet zijt . Daerom mijn licue
Joan . 6, c .27 . Vrienden, t en werckt niet spijse die vergaet, maer die ouerblijft
* Mat . 4 . a . 4, int eewige leuen : Want * de mensche en leeft niet alleen by den
broode, inaer by alle woort Bat daer wt den monde Gods coemt,
1 . Cor. 6 .b .13 . want t die spijse hoort den buyck toe ende de buyck der spijsen,
maer Godt sal den buyc ende de spijse to niet waken . Also mijn
lieue vrienden, als ghy v schict na den Euangelio, so salt ghy
Juan . l5 .a .1 . ;-zijn vruchtbaer rancken des warachtigen wijnstocx Christi, de
lieflijcke olijftacken, die daer op Chriatum gebriffijt zijn Ende mijn
lieue vrienden, en laet v niet afuallich waken vanden Euangelio,
Phil . 3, b . 18 . vanden * genen die den Cruyce Christi viant zjjn, die da,t Euangelium willen prediken sonder Cruys, en wilt sulcl :e nict geloouen,
went dot zijn de gene die v vleesch liefhebben ende uwe siclen
Eze . 13 .b . 18 . dooden, ende het zijn de bhene die de t Cussenen onder de armen
leaghen, oft onder do hoofden, maer scheyt v vin alsulcken, want
Ro . 16, b, 17, alsulcke * en dicnen niet den IIeere Jesu Christo, maer haren
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buyc, ende door soete prekinge ende smeeckende woorden verleyden sy de simpele herten, want ten is ons niet onbekent wat de
Duyuel in den sin heeft, want de t Duyuel can hem verstellen in 2 .Cvr.t 1 .b .15 .
eon Engel des lichts, ist dan wonder of zjjn Dienaers de ghedaente
hebben van buyten? 0 mijn lieue vrienden, een ;- dief en coemt Joan . 10.a .1U .
niet dan om to stelen ende to moorden, // daerom schict v dat Fol . 101 r° .
ghy van haer niet verleyt en wort, ende also valt wt v eygen
vasticheyt . Daerom * houdt dat ghy hebt, op dat niemant v Croone Apo . 3 . b . 11 .
en neme, Ende -I die daer staet, die sic toe, dat by niet en valle, . 1 . Cor .10 . b .
want t wat hebt ghy dat guy niet ontfanghen en hebt, want -I- alle 12 • Y
geestelijcke gauen ende volmaecte gauen comen van bouen vanden Jac i . b .17 .
Vader des lichts, by weleke geen veranderinge en is noch wisse'
linge der duysternisse . Hierom vermaent malcanderen, min lieu
Vrienden, alle dagen, so veel to meer als den dach Christi voorhanden is, ~ ende dat so lange alst heden genoemt wort, Ende Hebr . 3 . b .13 .
siet doch dat ghy t voor malcanderen sorge draecht, ende') en Gal . 6 . a, . 4.
vraecht uiet veel mijn lieue vrienden, na, ander, als ghy by malcanderen coemt, of waer een yegelijck woont, maer in suleke dingen 4jt onwijs, ende -{- 4jt kinderen finder boosheyt, mer int ver- 1 .Cor .14 .c .2U.
stant zijt out, grijs, ende bewaert de * duere ws moms voor den Mich . 7 . a . 5 .
genen die in uwen acme leyt . Mlijn lieue vrienden, hebt 'F ghy Eccl . 5 . U . 14 .
verstant, so antwoort uwen naesten, maer is dat niet, so si v hant
op uwen mont, op dat ghy niet geuanghen en wort in een onbeleeft woort, ende wort also beschaemt . ;- En laet geen vuyl geclap Eph . 4 . c . 29 .
wt uwen monde gaen, maer wit nut is tot beteringhe, daer het
noot doet, ende salich sy om to hooren, ende en bedroeft den
heyligen Geest Gods niet, met den welcken ghy bezegelt z~jt, tot
9) Iletgeen
volgt, de waarschuwing om toch niet to veel ~~na ander" naar
anderen of naar elkander to vra ren komt ook fol . 3 i
voor in eeil brief' vau
Mans van Overdam maar vooral Adriaen Cornelisz komt daarop meermalen terunn ,
o, a . 104 vo108 vo . Waarvoor dit zoo noodi was is duideli'k . De gevangenen
werden 1;'ere
~' eld naar naam en woonPlaats van geloofs1;enooten ondervraagd . Tegen
de waarheid in onwetendheid omtrent deze voorwenden wilder ziJ ' niet . Weigerden ziJ' de hunnen to verraden, dan kwamen ziJ' o1) de l'iJ'ubank : order de folteringer
verloren ziJ' licht de zelfbeheersching en lieten ziJ ' los tivat ziJ' wisten . Het
~
eeni a middel om een ander niet in evaar to bren bnerl was dus inderdaad niets
naders van hem to weten . Vele gedoopten zor ~'den er dan ook voor, dat ziJ' den
naam niet kenden van den oudste die hen gedoo t had .
Adriaen Cornelisz . komt op ziJ'n raad om hierin toch voorzichtig to ziJ'n meer
dan eens tern ~r> o . a . fol . 108 vo> ~~elJi'k hiJ' ook }let ~~~elukkig zeldzaam voorbeeld
biedt van een martelaar, die den sehiJ'n aanneernt alsof hiJ ' den reehter niet verstaat en een ontwiJ'kend antwoord geeft fol . 9014
Doelen rnisschien de uitdrnkkin ~ren hierboven : »hebt ~giJ ' verstant" eil seen onbeleeft woort" o11 der~~eliJ'ke
~
voorzichtigheid, een bewi' Js's van Adriaens »cloeche yt" of eigenli'Jk slimheidl fol .
102 vo ?
flu
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ro.
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op den loch der versoeninge . Mijn lieue Vrienden, her mede hope
ick orlof to nemen, en wilt my dat niet onweerdich of nemen, al
hebbe ick v een weynich geschreuen, ick hope dat het tot stichtinge zijn sal, ende ick hebbe mijn neersticheydt ghedaen, met de
cleyne gaue die my de Heere gegeuen heeft . //
Fol. 1o1 v°. B3 my Adriaen Cornelisz Glaesmaecker uwen onweerdigen broe1. Cor .15 . a,9 . der, die niet * weerdich en ben een broeder to heeten, geschreuen
in mijnder geuanckenisse, sittende int stoc, met noch twee medegenooten, ende noch een alleen, ende noch twee Susters, die beneden ons liggen, ende wy verwaehten alle dagen nae de verbssinge ons lichaems, ende once Pelgrimagie is al half door, hope
ick. Ic hope dat wy de reste haest voleynt sullen hebben . Blijft
Heb . 13 . a. 3 . den Heere beuolen lieue Broedere . t Gedenet den geuangenen, wy
gedencken v in onse ghebeden . Groet able liefhebbers der eeniger
salicheyt, by namen, den tijt is nv al to scherp ') to schrijuen,
Rom .12. b . 5 . dus moeten `vy ons t schicken na den tijt .
Weet hoet met ons ghegaen is in onsen laetsten tijt . Sondaechs
quam by ons een Pape, als wy des maendaechs geoffert souden
worden, die leyde ons voor, ende seyde : Ghy moet steruen. AntJoan . 19 . a . 7. woort : So deden de Joden ooc, ende seyden : * Wy hebben een
Wet, daer na moet ghy steruen . So moeten wy ooc na K.eysers
placcaet wtwijst . Mer wy hebben den Pape geuraecht, of haer
dingen oprecht waren . fly heeft ons gheantwoort : Niet al, want
1. Cor. 5. a . 5, wy hebben oock abuysen in onse Kercke . Doen seyden wy : '~ Een
weynich suerdeechs, versuert dat geheele deech . Doen seyde by
Het moet gedeessemt wesen . Daer aen machmen mercken, dat haer
dingen niet goet en zi}n, maer wacht v van alsulcken, want sy en
Jer . 14 ; b .14 .
zijn van -!- God niet gesonden . Groet ons
able de liefhebbers des Goddeljjcken Woorts . //

Fol. 102 r0.

Dit is zijn Belijdinghe

oft Bekentenisse voor de Ouericheyt, ende voor de Papen .

Jaco . 1, a, l .
MIjn lieue hertgrondelijcke broeders ende Busters, t salicheyt
1 . Pet . i, a . 2 . den twelf gheslachten, die al om verstroyt zijn, -I- in Ponto, Gala1 De tiJtlsotnstandigheden ziJjn nu al to gevaarliJ'k em toe to laten vr~Jnit
"
to
schrJijuen .
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tien Cappadocien, Asien, ende Bethynien, met * alle die den Heere i .Cor . i . a. 2 .
aenroepen van reynder herten, in hare ende onse plaetsen .
Iek moet v nosh een weynicli schriJuen, ende bier mede hope is
mijn afscheyt to maken . Ghy suit weten, hoe dattet gegaen is in
mijnder geuanckenisse . hot is ghebuert dat ick tot Leyden ghecomen ben, ende ick daer spreeckendc met eenen Broeder, ende het
verwonderde ons, hoet quam dat sy onse Vrienden so lange hielden 1), so droegen wy ouer een . Ick soude den Schouten knecht
gaen spreken, die genaemt is Jan van Delft. Ende hem vraghende,
poet met de geuangenen was, oft sy niet schier opgeoffert en sonden worden : So seyde by : Ic en hoore niet met alien daer van.
Doen seyde is : Het valt v groote moeyte, dit lange liggen '). Jan.
Ick naem den tijt wel verdrach 3 ), dat het schier een eynde waer.
Adriaen. Ghy en cont nauwelijc meer voort . Jan . Ja dat is waer .
Adriaen. V soude wel wat gemacks dienen . Jan. Het waer schier
tijt. Adriaen. Jan Jansz, is had v wel een wevnich willen spreken
van sommige saken . Jan . Ick heb hier noch een weynich to doen,
ick sal wel met v spreken, vertoeft my hier een weynich . Ende
ick vertoefde wat, ende by quam noch al eer by de geuangenen
bestelt oft eten gebracht hadde, ende hy quam b3 my * vriende- Pea . 55. c . 22 .
lijc spre//kende, ende mijn woorden nam by so lieffelijc aen, ende Fol . 102 v° .
ick en wiete anders niet, by en woude once gelooue ooc aen nemen .
Doers seyde ick : Jan Jansz, wat dunckt v, wilt ghy dit regiment
verlaten, ende de geuangenen los laten, ick salt makers dat ghy
wel zijn suit, want het staet in uwe handers, ghy hebt de sluetels .
Ende by hadde tegen onse vrienden al in de geuanekenisse geseyt,
eer dat is hem dit seyde : Wil ick de duere eens op laten staen,
dat ghy wt loopen muecht? Wat Bout ghy dat doers, seyden onse
Vrienden . Ende op die sake sprat ick hem to stouter aen, ende
ick worde gedachtich dat woort van Paulo ende vanden f Stock- Act . 16 . d . 25 .
meester, oft de Heere ooc eenige genade gegeuen hadde aen desen,
door het vermanen van onse vrienden, so had is veel sprekens
met hem . Ende by vra.echde of ick wel kende, die hy my noemde .
Ick seyde : Neen, maer is heb daer wel of gehoort, dan een noemde
hy, die is wel kende . Doers seyde ick : Ja, dien kenne is wel . So
vraechde by my, vin waer is was . Ic seyde : Ic ben van Schoonhouen geboren, maer ick en seyde niet dat ick to Delft woonachtich was, Maer hoe cloeck dat ik was, de * Duyuel was noch Gene . 3 . a. l .
looser, alst wel bekent is . Doers hadden wy lange gewandelt to
1 D . i. : zoo lan e
n hielden zonder hen to vonnissen : zoo k warren wiJ' overeen
n .1 . ten oPzichte van 'tbaeen flu volgt .
2 Ni . dat de gevangenen zoo lang in den kerker bleven .
3 Liet miJ ' den tiJ'd wel welgevallen indien dat enz .

`LOB

HET OFFER DES HEEREN.

samen, ende wy quamen weder aen de gheuanckenisse. Doen seyde
by : Wilt ghy de gheuangenen eens spreken ? Onuersaecht ick
ingaende, quam by onse lieue Susters, ende ons onbekent houdende
tegen malcanderen sprekende : Doen ginck desen Dienaer een weynich wech, ende sprac tegen eenen anderen dienaer. Doen each ick
wel, hoe dat ick geuaren hadde . Nv mocht yemant vraghen oft
seggen : Waerom ginct ghy daer in ? 0 lieue vrienden, mijn vleesch
Fol . 103 r°. ende bloet en dreef my daer // niet in, het is al verloren ghelooPea .139 . a . 7. pen oft geiaecht, maer het is recht ale de Propheet seyt. t Wy
Sap. 16 . b .15 . mogen wel vlieden, maer niet ontulieden . Daerom wy moeten al
comen daer wy zijn moeten . Ick en dacht niet, dat is to Leyden
een geluckighe reyse hebben soude . Ende doen vraechde de ander
dienaer oft ick bouen by de ander gaen woude . Ic dacht, het is
so quaet alst worden mach, ende is ginc bouen, ende doen sloten
sy de duere achter mi toe, ende de eene ginck om den Schout,
ende een weynich bouen zijnde, ende onse vrienden sprekende, so
ginc ick weder beneden, doen deden si de duere open, ende daer
stont de nacht Schout voor de duere . Doen seyde by : Ghy moet
hier een weynich blijuen : Doen vraechde ick, oft ick bouen gaen
Mat . 10. a . 4 . wilde. Hy seyde : Jae. Doen seyde ick : -I- Christus die hadde twelf
Joan . 6 . g. 70. Apostolen, ende deep was een Judas, maer hier en wasser maer
twee, ende deep is een Judas. Nv wel aen, de Heere sy gheloeft
van zijn ghenade, ende niet lange toeuende, doen sloten sy m3
Esc, . 59 . b .15. bouen alleen, ende is begost terstont to singen dat Liedeken : * 0
waerheyt, hoe zijt ghy nv vertreden 1 ). Maer ick en hadde niet
langhe respijt, want daer quam soo veel volt%, ende terstont quamen sy ende benamen my mijn Testament, ende dat Liedeken van
once vier Vrienden, dat ick ghemaeckt hadde 2). Doen aloten sy
my beneden by E . S . Ende niet langhe duerende, so quam de
Schout met den geheelen Raet, ende de Poorten worden ghesloten, ende men seyde, daer wasser een dozen binnen Leyden, ende
sy waren so neerstich, meynende dat sy een %root FIans oft Capiteyn hadden, eylaes peen sy . Doen vraechde de Schout. Waer is
v rappier 3) ? Ick antwoordde : 1ylijn Meester en heeft my geen rapFol . 103 v° . pier lceren dra//ghen . Schout . Wie is v meester ? Adriaen. t ChrisMat . 23 . a. 7 . tus is mijn meester . Schout. Christus is ons alder meester. Adriaen .
tiVaer Christus v meester, ghy en lout v niet veruorderen teghen
Acto . 9 . a. 5 . hem to veehten, maer -~ het sal v hert vallen teghen den prickel
1 Dit lied komt in alle uitggaven der Veelderhande Liedekens voor.
2 Zie in het Liedtoek hierachter fol . 37 vo.
3 Men verdenkt misschien edachti aan het komplot der Baten urg•e r.
5
Adriaen van gewelddadi
~,
~' a plannen ; eene verdenking, die antlers in dezen tJi'd weinig meer voorkomt, o . a . fol . 118 ro ,; wel de herinnerinl, aan Munster, o . a . fol . 145 V .
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to stooten . Schout. Bat coemt op ons. Doen vraechden sy waer ick
gheslapen hadde . Adriacn . Ick hebbe wel geslapen, hebt ghy qualijek geslapen a Schout . Neen, is salt v doen scggen . Doen vraechdc
een van de heeren, oft is verdoopt was . Ick seyde neen, is ben
eens * recht gedoopt . Schout . Wie heeft v ghedoopt? Doen vraechde Mat . 28 .c .19.
ick, oft by oock gedoopt woude wesen . Schout . En schaemt v niet Mar . 16 . b .15.
to seggen, ick sal v wel seggen, waer ende van wien ick ghedoopt
ben : Icier in S . Peters Kereke . Adriaen . Wilt ghy mede ghedoopt
zijn, so sal ickt v wel seggen . Schout. Daer en heb ick noch geenen moet toe . Adriaen. Ghy en zijt daer ooc noch niet bequaem
toe . Schout . Waer is de knecht metten I3oet, die met v ginc?
Adriaen . Ic en weet van geenen knecht met een hoet. Schout .
Wy hebben hem met v lieu gad . Adriaen . Heer Schout ghy
liecht, ende 4jt ghy Christus dienaer, so * en behoort ghy niet to Eph . 4 . c . 25.
lieghen . Doen deden ') sy my dat Liedeken van de vrienden, ende
vraechden my, wie dat geschreuen hadde . Ick seyde : Ick hebbet
gheschreuen . Doers vraechden syy oft ict ooe gedicht hadde . Ick
seyde : Ick hebt geschreuen, maer ick en seyde van gheen dichten.
Doers seyde de Onderschout . Ghy waert een vrijdage tot mijuent,
ende ghy seyt 'Z) my een Refereyn van Maria Magdalena . Adriaen .
Ghy hebt ooc gelogen, want mijn Meester en heeft my gheen Refereynkens gheleert . Onderschout . Oft een Vermaninge . Adriaen.
Ten // is so niet . Doers seyden de Dienaers, ende meer andere : Fol . 104 r° .
De knecht is droncken . Ja lieue Vrienden, doers worde is dent,
kende om de woorden Petri, Act . 2 . Hoe die droncken warm, also Acto . 2 . b . 12 .
is ooc, want is en hadde bier noch broot gheproeft vanden gheheelen daghe . Doers souden sy weder wech gaen, ende sy en wisten gheenen raet met my, waer sy my leggen eouden, want Jan
van Delft de dienaer seyde : Tiet is redelijck met E . S. nv sa.l
hem dit boefken wreder verderuen . Nlaer sy leyden my daer noch
by. Pit ghebuerden al to samen op den selfden 1Vla .endach als ick
gheuanghen was.
(I Donderdaechs daer nee, quam de Schout met twee Schepens,
ende eenen Commissarius wt den IIage, ende my veel vragende,
ende niet `villende seggen, ende noch vragende wa,er ick geslapen
hadde, ende niet begeerende to seggen, Ende noch veel andere
saken, die to lanck wa,ren to verhalen, noch vragende : Kent ghy
Gielis van Aken wel? Ic seyde : Ic en heb mijn leuen to Aken
niet geweest 3). Daer lange op vragende, doers seyde ick : Ick
1 ZiJ ' overreikten miJ', hidden miJ' voor .
2 Fontief geschreveii
voor »zeidet" • zooals Adriaen ook doet fol . 107 v~~ .
.
3 OntwiJ'kend antwoord . Zie de aanteekening op fol . 101 r~ .
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kenne hem. Doen vraechden sy waer ick by hem geweest hadde .
Ick seyde : Ick en Bout v niet contien wijsen . Dat bleef daer staen .
Doen seyden sy : Men salt v wel doen seggen . Doen seyde ick
Mijn heeren, ick hebbe my altijt ghemijdt om niet veel to weten,
op auontuer, oft ick geuangen worde, dat ick niet veel en hadde
to seggen . Doen leyden sy my de Brieuen voor, die ick haer gesonden hadde, ende dat Liedeken, ende sy sagen wel dat het een
schrift was, maer is en beleedt dat niet ') . Ick dachte, ick sal
noch vroech genoech comen, want ick moet haer dock wat seggen, als sy my pijnigen, want de sake ginek my seluen aen, ende
Fol. 104 v° . daerom en // versweech ick dat niet, doen ick gepijnicht worde,
maer van anderen en hadde is geen beuel, om die to belaaten,
ende ooc so en begeerde ick niet to willen weten, waer de Vrienden woonden, als ick yemant sprat . Ende weet lieue Vrienden,
van dese sake is groot gebreck onder sommige, die altijt vragen
na deen ende na dander, ende alsmen dat niet en seyt so en
nemen zijt niet wel . Och lieue Vrienden, moist ghy moat een lijden
dat het is, als ghy geuangen lout zijn, ghy en Bout so niet vragen. Daerom wilt ghy moat vraghen, so vraecht na dat gelooue,
twelck v siele mach salich waken . Siet mijn lieue Vrienden, wilt
dit ten besten nemen, want is hebbe v dit wt liefden geschreuen .
Ende alle de pijne die is geleden hebbe, dat is om ander to weten 2). Dus weet ghy luttel, to minder hebt ghy to antwoorden .
Doen besach de Commissarius mijn Testament, ende by seyde : Dit
is een verboden Testament . Ick seyde : Daer hebt ghy ooc ghelogen . Doen sweech by stiL Ende den auont quam . Doen ghingen
sy wech, ende beloefden my een dageraet 3).
Q Saterdaechs smorgens quamen si alle voor acht vren, ende
sy brachten my in den Pijnkelder, ende daer was de Buel . Doen
vraechden sy my, oft ick niet anders bedacht en was, om to seggen. Ic begost haer to vermanen . Doen seyden sy : Wy en zijn
hier niet gecomen om van v gheleert to zijn, dan wy vragen v
oft ghijt seggen wilt . Ende mijnen sin en atom soo niet . Doen
ontcleede my de Buel, ende by bant mijn handen op mijnen rugge,
ende daer was een wjjndaes, ende sy bonden eenen block aen mijn
beenen, ende also ophalende, lieten sy my so hangers . Doers vraechden sy my int hangers, ende is en sprat niet, ende weder neder
Fol. 105 r°, latende, vraechde de Schout, // waer ick ghewrocht hadde, sint
1 BlJi'kbaar was ook cjitmaal voor eene veroordeeling eigen bekentenis van den
aani;eklaagde noodig : waartoe anders al die moeite ?
2 Om anderen to weten to komen .
3 Zal wel ziJjn : ziJ ' beloofden miJ' een bePaalden dag, waaroP ik hen weder
zou s P reken,
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dat ick wt Vlaenderen geweest was . Tot Delft, seyde bk. Sy noch
meer vragende, Ie niet begeerende to seggen, doen haelden sy my
weder op, ende ey bonden tblock af, ende de Buel leyde een hout
oft jjser tusschen mijn beenen, ende daer ginc hq op ataen, ende
mijn beenen waren to samen gebonden, neder latende, vraechde de
Schout, oft ick niet gheweest en hadde to Leyden op een seker
tit die by noemde, met noch sea van mijn vrienden . Ick en beleedt dat niet . Doers tooth de Buel my weder op, ende sy hadden
mijn ooghen verbonden, ende sy namen roeden, ende gheesselden
my. Neder latende, aeyde de Sehout : Segt dat, oft ick salt v segghen . Ick en begheerde niemant to belasten . Doers haelden sy my
weder op, ende togen my by mijnen baert, ende by mijn hayr,
ende op mijnen rugge slaende ende geesselende, maer is en each
niet, om dat mijn oogen * verbonden waren, wie dattet dede . Sy Lnc . 22 . d. 63 .
mochten ooc geuraecht hebben : t Wie heeft v daer geslagen . Mat . 26 . g. 57 .
Somma, dat is met seuen oft met acht roeden geslagen was. Ende
Si mi neder latende, ende is in lange niet antwoordende, so begoten sy my met water, vreesende van beswijmen, ende int hangers
hadden sy my ooc begoten, ende is neder sittende, in lange niet
sprekende, soo seyde de Schout : Ghy en willet niet seggen, ick
salt v seggen : Ghy hebt tot Steuen Claesz geslapen . Adr. Pat is
waer . Schout . (shy hebt hier voor de geuanckenisse geweest met
noch ses van v vrienden, ende hebt de gheuanghenen •1- vermaent, Act . 14 . d . 21 .
dat ay vromelijc strjden souden, ende dat sy by haer gelooue blijuen souden, ende ghi zijt begaen ende hebt een schuyt ghehuert
voor ses stuuers : Wat was dat voor een knecht die de schuyt toe
hoorde, ende de knecht die in de ander // schuyt was, die de Fol . 105 v° .
Schipper een halue stuuer gaf, daer by zijn kilt aen bestaeyde 1),
om dat by met v varen soude . Ende by moist al hoe de knecht
hiet, ende moat wy gedaen hadden dat moist by oock al, ende hoe
datter een vrou met one was, ende hoe wy gelesen hadden, ende
hoe datter twee metten blooten hoofde eaten, ende waer wy op
gegaen wren. Doers seyde ic, dattet so was, ende so schreuen zijt,
maer ick ontschuldichde die twee, van de gene die in de schuyt
warm, maer ten baette niet, dat bleef daer staen . Poen thoonden
sy my de Brieuen, tot vier oft vijf toe. Ja (seyde ick) is hebse
geschreuen . Doers seyden sy : Dit is de Placcaet schrijuer, dat en
behoort ymmers niet, seyden de Schepena, dat ghy den Keyser so
neder set. Doers seyde is : Ic en sette den Keyser niet neder, hoe
1 Van bestaden : aan iemand van de hand doen . Bestaaien zal wel de platte
uitsPrack van Adriaen Cornelisz, zJijn a die over 't geheel weinig keurig in taal en
stiJ'1 is .
t4
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groot de geyser is, de opperste Keyser is noch grooter. Brengt
my eenen Bibel, ick salt v bewjsen, dat ick geschreuen hebbe .
Doen seyden sy : Waerom hebt ghy dese Brieuen geschreuen ? Ick
seyde : Iek hebse gheschreuen, om dat my iammerde, ende dat gh3r
uwe vingeren niet meer bebloeyt en sout maken, ende ghy eens
Jone. 3 . b . 5. boete lout doers, * als die van Niniue deden . Dat bleef daer staen .
Mat. 12 . d . 41 . Doers vraechden sy, wat is hielt vant Sacrament des Altaers . Ic
eeyde dattet niet en docht . Vrage . In hoc langhe en hebt ghy
daer niet gheweest ? Antw . In vier Jaren niet . Vraghe . Hebt ghy
soo lange van desen ghelooue geweest? Antw . Neen . Vrag. Waerom
en ginct ghy dan daer niet? Antw. Wt onuerstant') wist ick wel,
dattet niet en docht . Doers gingen s3T loopen. Sy hadden met my
doende geweest van acht vren tot half tweluen toe, smiddaechs .
Pit is mijn reden die is hadde, lieue vrienden, en versaecht v
niet,
al ist wat strenghe // geschreuen z), t de Heere helpt den
Fol . 106 ro .
1.Cor.l0.b .13 . zijnen wel, had -I- de Heere my niet geholpen, ten hadde niet
+Psa.124 .a2 . mogelijek geweest om to dragen, maer * wy vermogent al door
Phi . 4 . b. 13
. dien, die ons machtich maect, de welcke is Christus. Ende gelijc
2. Cor. l . a. 5 . het t lijden Christi veel ouer ons coemt, so coemt des trooats veel
Gal. 6 . b . 19 . door Christum. flier by wil ick dit laten . -!- Ick drage de litteeckenen (deer Paulus of spreect) in m~;jn lichaem .
Q Sondaechs smorgens quamen sy, ende lasers mijn examinacie
op, ende vraechden oft so was . Doers Overt ick gedachtich, dat vanSep. 3 . a . 3 . 3) den Propheet gheseyt is : * Flet zijn Woluen aen den a,uont, die
Esa. 59 . a . 7 . totters morgen niet ouer en laten blijuen, Ja die met haren t voePro . 1 . b .16 . ten snel loopen om onschuldich bloet to storten . Doers seyde iclt
tegen den Schout, oft by noch niet schier versaet en was van dat
onnoosel bloet, dat by so neerstich was inden wech der ongerechticheyt. Doers seyde by : Ick en doode v niet . Ick seyde : Skeysers
Mandament Boot ons, maer ghy Bout dan to vreden wesen met hot
gene dat ghy hebt, ende niet na moor vraghen . Waer mode wilt
ghy bewijsen, dat ghy ons moecht dooden . Daer staet gheschreMat .18 . b .15 . uen : -{- 1st dat ghy v Brooder siet sondigen, so straft hem tussehen v ende hem alleen, wil hi v dan niet hooren, so neemter
noch eon ofte twee tot v, wil by dan uoch niet hooren, so segget
de Gemeynte, wil by dan niet hooren, so hout hem als een I -Ieyden, iae als een openbaer sondaer . Daer en spreect de Schriftuere
van gheen dooden . Schout. Wy hebben al a,nder Schrift, daer Pan1) Doordat ik toen mineJ tog'enwoordiga J'uiste kennis omtrent bet avondmaal
no g niet laezat wist ik wel of held ik het ,plthans er voor, dat het niet deagde
n .i . dat ik van let sakrament de mis wegbleef.
2 Weest niet bang, al stel ik wat booga eischen .
3} Zet'banJ's .
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lus seyt : ~ De Ouericheyt en is niet to vergeefs Beset, want Godt Rom .13 . a .2 .
heeftse selfs geboden . Adriaen. Ja, t den goeden tot bescherminge, i .Pet. 2 .b .i4.
ende den boosen tot straffinge, maer my dunct dattet al verkeert
is, dat den goeden // tot straffinge is, ende den quaden tot be- Fol. 106 v° .
scerminge . Schout . Wy sullen v wel bewijsen dat wy v dooden
mogen, met Boecken . Adri . Pat en suit ghy niet doen metten
Euangelio . Ondersch . Wit weet ghy dattet den Euangelium is?
Adri . Daer staet geschreuen : -!- Betert v, ende gelooft den Euan- Mar . 1 . b . 15 .
gelio . Onders . Dae r zijn acht Euangelien geschreuen . Adr . Ick ben
wel to vreden met de vier, connen die my niet leeren, de ander
en souden my niet leeren . Sch . Adriaen Cornelisz, wilmen v Gheleerden beschicken, dat ghy v laet onderwijsen met des Fieeren
woort? Adri . Ic wil my wel laten onderwijsen met des Heeren
woort. Schout. Dat is wel gesproken . Adr . Ick en wil met haer
niet spreken, ten si dattet gesciede in presencie van de Wet, ende
int bywesen metten genen die met my geuangen zijn . Dat en behaechde haer niet . Doen gingen sy wech, ende de Schout voer
terstont na Delft.
Q Drie weken daer na quam de Schout in de stock, daer wy
saten onder ons drien, ende by vraechde, oft ons niet schier en
begonste to verdrieten . Wy seyden : Neen . Doen seyde is : Jacobus seyt : * Neemtet voor eon exempel ongemack to lijden . Feet taco . 5 . b . 10.
verwonderde haer, dat wijt so cleyn achten . Doen seyde ick tot
den Schout : t Gelijc des lijdens Christi veel ouer ons coemt, so '2 . (or i a r~
coemt ooc des troost veel door Christum . Schout. Ic soude meynen, dattet v al soude verdrieten . Adr . Begintet v ooc niet to verdrieten, dit 4- bloet to storten? fly en antwoorde niet . Doen Pro . l, b, 16 .
vraechde hy, oftmen ons Gelecrde bestellen wilde . Wy seyden
''` Wy willen altijt wel onderwesen zijn met des Heeren woort . 2 . Tim2 .b15 .
Schout . Men sal v anders niet onderwijsen dan met des Heeren
woort. Antw . Wy willen ons gelooue altijt geuen om eon beter,
op datmen niet en seyt, dat wi ,/ t opstinaet staen, ende so be- Fol . 107 r°.
hoorden ons wederpartije oock to doen. Schout . Pat is so, let v I)en .10. b .16 .
onderwjsen, op auontuer, oft v blijuen bier niet lange en waer .
Adriaen. -I. Ghy en weet niet, oft v blijuen bier lange sal z~jn . Mat. 25 . x .13.
Ende al zijn wy nv * als verlaten, de bore sal ons haest ghena- Joan . l4 .b .t8.
dich zijn. Dat bleef daer staen . Doen seyde by : Men sal v yemant 16 . C . 22 .
bestellen . Doen riepen wy hem toe, int afgaen vande tra,ppen, dat
by eenen Bibel mede soude brengen, oft eon Testament .
Q Achter den Noon quam daer een Pape met twee dienaers,
ende by quam so ~ schoon voort, ende by dede zijn Cremerie voort'), Pga . 55 . c . 22 .
1

HiJ' trail zoo huPsch op en bond ziJ'ne koopwaar krameriJ' aan .
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ende meynde wat to vercoopen, ende by sprack so lieflijc . Ende
als daer een wt ons op sprack, doen bracht by veel voort . I)oen
Mar . 8 . b .15 . seyde ic, dat ons de Heere ghewaerschout hadde i voor den deesLna 12 . a . 1 . sem der Phariseen, ende voor den genen die in lunge cleederen
wandelen . Pape. De cleederen en sullent niet doen . Doen seyde
ick, dat haer dingen niet en docrten, Kinderdoop, Clocken luyden,
Misse, ende al haer lueren ') . Doen sprack by daer op, dat heylige
Doopsel der kinderen, dattet recht was . Ic vraechde, wa.e r dattet
recht beschreuen stont . Pape. Tot den Corinthen in den eersten
1 .Cor .16.b .25. Brief, int 16 . Capittel. Adriaen . Daer stet -{Stephanens huysghesin 4jn de eerste in Achaia, die haer totten dienst der Heyligen
begeuen hebben, dit en conden ymmers geen kinderen wesen, de
kinderen en connen hen niet begeuen totten dienst der Heyligen,
Acto .l6 .e .33 . maer men moet de kinderen selfs dienen . Vanden * Stockmeester
met zijn huysgesin vraechde by ons, oft daer geen kinderen en
waren . Ant . Neent. Pape. Wat weet ghjjt? Adri . Daer staet also
geschreuen : De Stocmeester verblijdde hem, dat hij in Christum
Fol . 107 v' . Jesum ;/ geloouich gheworden was met zijn geheel huysgesin, de
kinderen en connen haer niet verblijden vant gelooue, want sS en
hebben Been gelooue . Doen was by oock dyer wt, desgelijcx van
Act. 16 . b .14 . - Lydea de purpur vercoopster voer by ooc so mede . Pape. Doen
is ionc was, doen hadde is mgn gelooue also volcomelijc als is nv
doe. Adri . Wat seyt 2) ghy doen ? Doen antwoorde by my niet .
Ende by seyde : Doers is geboren Overt, doers hadde ick de hant,
ende is en wistet niet, also ooc mijn ghelooue, dat was in my
verborgen, ende de erfsonden die ick hadde, die worden daer mede
wech genomen door de herboorte des waters, die daer op de Vonte
gheschiet . Doers vraechde is hem, oft het water voor hem gecruyst was, oft Christus . Pape. Christus. Adri. Nochtans soect ghy
salicheyt int water. Daer sweech by op . Doers vraechde Dierick
Jansz waer dat geschreuen stout, datmen de clocken doopen sal .
Pipe . Dat is van de heylige kercke ingestelt . Ende noch van
dat Mis doers . Doers seyde by, dat by God inde Misse hadde in
Joan . 10. a . 8 . vleesch endc in bloet lichamelijc. Doers seyde ic, dat by een * vert . Joan . a . 7 . leyder was . Pape. En heeft God niet geseyt : t Neemt, eet, dat is
+Mt .26 .b .25 . mijn vleesch, ende drinct, dat is m~jn bloet, ende so dicwils als
ghi van desen broode eet, so cult ghi des Heeren doot vercondigen? Daer hadden wy veel spraecx af . Doers vraechde is hem,
oft by ooe wel gelesen hadde jut 1 . Tim . 4 . Pape. Ja ie. Doers
4 Loners vodden ; dit is althans de beteekenis in 't Vlaamsch . Adriaen kan
ook bedoeld hebben : leuren venten zooals hiJ' nu en dan sPreekt van de kramerJi'
2 Zeidet.
der Papen .
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vraechde ic, oft by een Testament mede ghebracht hadde . Pape.
Ja, bier is een Testament in Latijn . Adri . Wy en hebben in geen
Latijnsche hooge scholen school ghelegen, dan in dat hooge vermaerde school des Euangelije, daer de geest -'r Gods leermeester Joan . 16 .b .13 .
of is . fly seyde, by Bout wel in duytsch lesen . Doen las by van
die J/ daer * verboden to houwen ende to trouwen, ende verbie- Fu1.108 r° .
den de spjse . Doen vraeehde ick, van wien dattet gesproken was . 1 . Tim .4. a . 3 .
fly seyde, by en wilt dat niet . Adri . Sijt ghy een Leeraer, so
behoort ghy dat wel to weten . Pape . Jae, het staet van de eyndinge der werelt. Adri . Daer staet vande laetste tijden, wilt ghy
nv seggen, dattet de * laetste tijt niet en is? Doen sweech hy, 1 .Joan.2 .b .18.
ende seyde, dat by dat houwelijck niet verboden en hadde, noch
de spijse. Doen seyden wy : V Vader heeftet gedaen, namelijc de
Paus . Ende ghi hebt met t Haman wt geweest om Mandamenten 1 .Heat.3 .b .8 .')
to vercrijgen, om ons ende den onsen to dooden, ende ghy hebt
den Keyser mede helpen gheuen thien duysent ponden siluers z) .
Pape . Ic en doe niet . Adri . Sijt ghy Christenen, de Christenen en
behooren niemant to veruolgen. Pape . Wy en veruolgen v niet.
Doen vraechde is hem, oft de Christen Ghemeente veruolchden,
dan oft sy veruolch leet . Pap . Sy -Ilift veruolch . Doen vraechde 2 .Tim .3.b .12.
ic, waer by veruolch leet, oft wijt niet en zijn, die veruolch lijden .
Pape . Wy lijden veruolch vanden Duyuel . Doen vraechden WY,
waer dattet geschreuen stont, datmen ons dooden mochte om onse
gelooue . Doen seyde hy, dattet gheordineert was om die quade
Seckten. Wy seyden : Wy en staen gheen Secten toe 3). Pape . Men
vermoedet, oft oock met v so gaen mochte . Doen seyde Dierick
Jansz : Hangtmen wel een man, die men vermoedet dat by ghestolen heeft, sonder dat gedaen to hebben ? So en mochtmen ons
ooc niet dooden, eer dat aen ons beuonden wort. De Pape ginc
ten laetsten, ende wy hadden hem met vele dingen, daer by geen
verstant af en hadde . Ende ick seyde, dattet een was, die (hod
van sijn eere beroofde, door haer biechten 4), dat sy de * sonden Luce . 5 . c.22 .
willen ver//geuen, daer was by oock in geslagen, ende doen ginc Fol . 108 v° .
by wech . Ende ick hope dat wy onse offerhande haest doen sullen met malcanderen .
Och mijn lieue vrienden, siet doeh toe dat ghy * malcanderen L Ti . 4. b . 13 .
'1 Het kanonieke boek Esther, dat bier ~4 Esther" heet met het oog 0P de
vervolgen daarop, die onder de apocriefen voorkomen .
2 Bi' eene belle door de Staten toegestaan .
3 WiJ' kleven geene sekten, geene afscheidingen van de christeliJ'ke kerk a an .
Verondersteld wordt : wiJ' vormeu immers zelven de eene ware kerk, onze ;.,nemeenschaP wil niet antlers dan a l 1 e ~geloovigen
in zich olpnemen .
~
4 De bieclit a(iierneu en daarotp absolutie verleenen .
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doch waer neemt '), ende voorsichtelgek wandelt, want de menschen zjjn so ontstelt 2), ende sy doers so groote neersticheyt om
onsen broeder 3), waer by is . Hierom wandelt hier wat wijselijeker
in, dan uwer sommige doers, want lieue Vrienden, sy souden leelgck met hem handelen, waert dattet de Heere toe liet, als sy hem
hadden : Daerom neemtet ten besten, want daer zijn soo weynich
Mat. 9 . d . 37 . t Arbeyders inden oogst . Daerom die nv inden oogst zijn, die
Luce . lU. a . 2 . neemt waer, dat ghy die besorcht ~) . Ende noch lieue vrienden, als
ghy by den anderen coemt om van des Heeren woort to spreken,
1 . Tim . 4 . a. 7 . so en ouerbrengt v tijt niet met onnutte clap, ~ ende met ouder
Eph . 6. b.13 . Wijuen fabulen, maer oeffent v finder Godtsalicheyt, * op dat ghy
muecht wederstaen in den quaden dach, ende in Allen dingen bei . Pet . 2 . a . 5 . schut staen, ende 4jt altijt neerstich dat ghy met eeren t timmert
+Apo22 .b .11 . den gheestelijcken Tempel tot op de toecomst ons Heeren . -I- Die
heylich is, werde noch meer heylich, die reyn is, werde noch meer
1 . Tess.4 . a . 1 . reyn, ghelijck Paulus schrijft totters * Thessalomcensen, dattet haer
niet noot en was to achrijuen, maer by seyde dat sy noch oueruloediger worden souden, alsoo ooc ghy lieue Broeders . Leest de
vermaninge die is v geschreuen hebbe, de welcke v wel sal ver3 . Joan . b .15. toont worden . t Groet my alle de vrienden finders Heere, bysonder
G. onsen broeder 5) eenen getrouwen dienaer, ende si groeten hem
alle die inde banden zijn, ende alle liefhebbers der waerheyt doers
Si ooc groeten . Sijt den Heere beuolen, ende weet dat wy noch
alle wel gemoet zijn, de Heere sy geloeft altijt . //
Fol. 109 r°. MIJn lieue vrienden, ick moet v noch een weynich schrijuen,
dat Pappier hier voor viel my al to tort, want lieue vrienden, dat
pappier is al diere a,ls wy in banden zijn, maer mite dat Habacuc 6) my nosh wat pappiers brachte, so schrijue is v noch een
weynich van sommige saken, die wy in de geuanckenisse hadden,
die hier voor vergheten zijn . So fist ghebuert, dat de dienaer die
1 Zorgvuldig ten oPzichte van elkander handelt .
2) Boos heftig .
3 Misschien Gillis van Aken den bekenden oudste n asr wren de rechters biJ
Adriaen inlichtingen hadden gezocht, fol . 904 r° .
4Hetzelfde als swaernemen" : zorgvuldig• ten hunnen oPzichte h andelen.
5) Alweer Gillis van Aken ?
6 Naam voor een of antler goed
hhad bevonden om d en
~ vriend die elegenheid
~~
gevangene to hezoeken ; missehien ook voor den cipier of een zJ i'ner knechts ,
die aan Adriaen dozen dienst bewees . De naam is ontleend aan een de r Aanhangsels op hot book Daniel : Bet verhaal van liel en den dragkand er de aPocriefe
boekeii oP~~ genonnen . Daarin wordt vets 33 vgg . van den profeet H,abakuk verhaald
dat de 1:ng
~ ei des Heeren hem die 'uist een schotel spisJaan de maai ors bracht
natuurliJ'k elgens in hot Joodsehe land door de luclit naar Babel voei 'd e : char
moest hiJ', ongedachte eu velt :,ssende bode, di~~ verkwikking a ; t!1 t!l Dttlic .l., die zieh
in rlen leeuwenkuil hevond htciigeii
~, .
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my verraden hadde, die quam ons teten brengen . Doen vraechde
ick hem, oft is hem in eenige saken misdaen hadde, dat hijt my
wilde vergeuen, ende ick sprat hem so dicwils so vriendelijc toe,
als ick conde, dwelt * ons oock gheboden is . Doen seyde by : (shy Mt. 5 . e. 44 .
en hebt my niet misdaen, noch gheen vanden uwen, t doort lief- Re . 12 . b . 20 .
lijck spreecken ende liefde toonende, schaemde by hem, dat by 1 . Pe . 3 . b.16 .
my verraden hadde, end .e dat ick hem noch so lieffelijck toesprack .
(1 Noeh sommige reden vanden Pape die daer quam om ons
to onderwijsen . So vraechde ick hem oft by oock gelooue hadde .
lily seyde : Ja . Adria. Sout ghy hier by ons in den stock sitten
een maent, is dencke dat ghy v gelooue wel verloochenen sout .
Pape . Ic en soude mogelijc niet . Doen begost by vant gelooue to
spreken, ende by seyde dattet gelooue onbegrijpelijc was . Ic seyde :
Islet gelooue onbegrjpelijc, hoe connen wy dan salich worden?
Doen was by geslagen . Doen verhaelden wy een weynich vande
Sendinge der Predicanten, ende hoe Paulus seyt, dat de -F Leeraers i . Tim . 3 . a. 2.
zijn sullen onstraffelijek, ende voortgaende de reden volgende, dat Tit . l . a. 7 .
sy sullen zijn gastvry . Doen seyde is : Ghy lout al lieuer to gast
gaen, dan ghy yemant hebben lout to grit . Ende een ontfangher
der vreemden . Doen seyde is : Oft is tot uwent quaem // sout ghy Fol . 109 v° .
my wel willen ontfangen? Pape. Mogelijek ia . tiVy hadden noch
spraec van den kinderdoop, dat woude by beweeren met de Huysgesinnen. Doen vraechde is hem tot wien dat de Schrift spreeckt,
ende * spreecktse niet totten ghenen, die t ooren hebben om to Mat . 13 . a . 9 .
hooren, ende herten om to verstaen? Pipe . Ja . Doen vraechde is +Apo . 2. a. 7 .
hem, oft den kinderen eenighe Schrift toe quam . Pape. Neen.
Adriaen . Coemt den kinderen Been schrift toe, so en coemt haer
oock geen Doope toe . Doen was by bestrict, ende doen hadde by
wt met zijnen kinderdoop . Icy sprack noch van Christus -I- vleesch Joan . 6 . f. 53 .
to eten, ende zijn bloet to drincken, hoe Christus 4jnen Apostolen
vleesch gaf van zijnen vleesche, ende bloet so wterlijc to drincken,
Doen seyde ick, dat by erger was dan de Joden . Pape. Waerom ?
Adriaen . De Joden murmureerden daer op, ende seyden : Hoe can
ons dose zijn vleesch gheuen to eten? Ende ghy coemt nv ende
willet so op eten . Verstaet vastelijck, Christus en heeft die reden')
niet gesproken als ghyse treckt, seyde ick tot den
Pape . Somma, by hadde geerne met eeren wech geweest, want zijn
Cremerie en mocht
niet ghelden
(• ; •)
4

In n0 .1

X562 ; ~so

niet''.
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lEen Liedeken van A-

driaen Cornelisz, Na de wijse, Vanden 106 . Psalm. Ofte Ghepeyns, gepeyns, &c .
* Psa .136 .
Fol. 110 r°.
Mat . 25 . c. 37 .

* DAnct Godt, en wilt zijn lof verbreyden
aliens wereken zijn by ons openbaer
Adriaen Cornelisz quam tot Leyden //
t Om zijn vrienden to besoecken daer
Sijnde in bandt // der liefden brandt
Die heeft hier desen iongen
Man vrijmoedelijek toe gedrongen
En Judas was ter baen
Die sprack tot hem met looser tongen
Dat by to stouter is in ghegaen .
Hy quam by zijn Busters gestreecken
Mocht hem daer weynich vermaecken mee
Want Jan van Delft ginc eenen spreecken
Dien by wat in zijne ooren see
Daer ginc een snel // doers sachmen we!
Hoe Adriaen was geuaren
Door dese twee valsche Dienaren
DOnderschout doers ter tijt
Dien lietmen dat terstont verclaren
Due is by daer verschenen subijt .
Adriaen was daer by moest blijuen
Ende Overt daer vast genet met een

Esa. 59 . b . 15 .

Maer een Liet hief by op met verstijuen t)
~- O waerbeyt hoe zijt ghy nv vertreen
Twas al verstoort // men sloot Stadtpoort
Den Raet quam toe gheloopen
En tvolck van alle cant met hoopen
Den roep was ouer al
Datter waren van die weerdoopen
Vergadert een dozijn int ghetal
Als sy van hem veel wilden weten
Ende by haer niet seggen en wou
So werdet onder haer ghesleten 2)
1 Volharden .
2 Van sli'ten,
~
afdoen . D us :. »beslec.h t " ; »ale zaak. Wed'~ ~ tee eindeaebracht in
den zin dat enz . »
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Pat de Heneker hem pijnigen sou
Hy begonst haer // vermanen daer
Maer Antichrist ghesonden
Dienaers, * die haetten zijn vermonden
De Buel Adriaen wt trock
op den rug zijn handen ghebonden
Hinek by hem aen zijn beenen een block
Opgehaelt lieten sy hem hangen
Hebbende een wijndaes daer toe bereyt //
Doen vraechden sy hem met verstrangen')
blaer by en dede haer geen bescheyt
Daer na sy weer 7f lieten hem neer
Maer als by niet antwoorden
Sy bouen maet op hem verstoorden .
Een instrument ghevat 2)
De Buel halende hem op met coorden
Tradt swaerlijc tussehen zijn beenen dat.
Het was haer seer pijnlijek om dooghen 3)
Dat by haer niet to wille en spraek
Want sy verbonden noch zijn,oogen
En haelden hem wederom op strack
t Sloegen zijn lijf 7/ met roeden stiff
By den hayr sy hem pluckten
En by zijnen baerdt sy hem ruckten
0 pijne en smaet vileyn
Maer die Woluen dat niet geluckten
Want vant Schaep cregen sy niet certeyn .
Als nv de vre was gecomen
Pat by besueren 4) soude den doot
Bereyt daer toe gelijck de vromen
Viel veer op zijn knyen, badt deuoot
Na Christen aert, 7/ en onueruaert
Is (hods orient opgeresen
En zijn Offer volbracht mite desen
Gheuende zijnen gheest
Tot lof end eere Godts gepresen
IGestrengheid .
2 Dit en de beide vol ende verzen beteekenen : een voorwer ter folterin
door hem gegrepen ziJ'nde of : hiJ' dat ~' egrePen hebbende , ging de benl op dat
blok dat tusschen de beenen van den martelaar was gestoken staan betrad hi'
dat) zoodat deze met erge PiJ'n werd hezwaanl .
3 Gedoogen, liJ'deliJ'k aanzien .
4Doorworstelen > uitstaan > verduren .

Sap . 2 . c.12 .

Fol. 110 vo .

Joan . 19. a . 1 .
Acto . 5 . e. 41 .

`L18

Eea . 43 . a . 2 .
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Is zijn lijden ende Boot geweest .
Alsmen oueral heeft geachreuen
Duyeent vijfhondert en ten ent
Noch tweenvijftich daer beneuen
Doers heeft Adriaen Gods woort bekent
Tot Leyden stout /% voor ionck en out
Stantachtich van gemoede
En bezegelt met zijnen bloede
Vrienden voorbeelt neemt hier
Dat ghy in druck v bout sent goede
Want 1 God staet by in water en vyer .
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Eeuen Brief

ofte Belijthnglie van ee-

Fol . 111 r° .
[n° . 1 .]

nen genaemt Jooskint, geuangen wesende
tot Cortrijek, ende heeft daer nae om tgetuychenisse Jesu zijn leuen aldaer gelaten,
int Jaer 1553 . Te rekenen tbegin
sel des Jaers van nieu
Jaers dach af.
C;Enade ey met v, ende vrede van God den Vader, ende onsen 1 . Cor. l . a. 3 .
Iieere Jesu Christo, die wil ons t vertroosten ende becrachtigen
E2 Cor. l a 4 .
met zijnen heyligen Gheest, op dat wy mogen 4- staende blijuen Eph . 6 b . il :.
teghen den aenstoot des Duyuels, den ghenen °' die ons (als Petrus 1 . Pet . 5. a . 8 .
seyt) omgaet als een briesschende Leeuw, soeckende den ghenen
die by verslinden mach, dat wy dien souden wederstaen met een
vast gelooue.
Q So wetet lieue vrienden, dat is sulc eenen strut hebbe tegen
de 1- vleeschelijcke 1) Heeren, also datse my op comen met hare Eph . 6 . b . lZ .
vernufte redenen, soeckende my of to trecken vander gehoorsaemheyt ons liefs Heeren, hoe wel ick hope dat my de Heere bystaen
sal, daer en twijfel is niet aen, want (hod spreect door den Propheet Esaiam (troostende de zone :) t A1 waert dat een moeder Eea . 49 . b .15.
1 Joos Kint bezigt
deze uitdrukking meer dan eens om de geestelJi'ken aan to
b
duiden die hem in den kerker oPzochten om hem afvallig to maken van ziJjn
geloof : Polet en den deken van Ronsse (zie aanteek . 3 op fol . 111 vo . HiJ' had
ekozen naar aanleidin
van Efez. 6 :12 . Daar
haar, zooals de uit evens meenden
is sprake van den striJ'd tegen de geesteliJ'ke boosheden in de lucht, dien de $ •eloovi en hebben to voeren . Welnu zal 't bier heeten ook teen vleescheli'ke
machten toi,ren menschen van vleesch en bloed, hebben wiJ' eene bange worstelin g
to bestaan om in ons geloof volstandig to bliJjuen . Dit zal wel zoo ziJjn . Intusschen
bedoelt Joos geloof ik, togeliJ'k iets antlers . Als hiJ' op fol. 117 ro de Aastoors en
de heeren van den gerechte, die naast elkander hem in verhoor nemen, betitelt
als »vleYscheliJ'ke ende wereltliJ'cke heeren", is avleescheliJ'k" bliJ'kbaar een satirieke
aanduiding van hen die gewoonliJ'k gu eesteliJ'ke heeren" heeten . Joos toont meer
een zeker snort van eesti heid : zoo wanneer hi' de dekens in de evangelien laat
zoeken naar de Alaats, waar van »Petrus en ziJ'ne nacomers" zou gesl'Token ziJjn .
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haer kint verliete, soo en sal ick nochtans v niet verlaten, Het
Pea. 150 . a . 6 . weleke de Heere wonderlijc aen my (* lof moeten hem alle tongen
spreken) bewij et . Ja al had is so veel pappiers, als is oyt beschreuen hebbe, ende tijt om schrijuen, so en soude is v die vruecht
ende blijschap, die is in my beuinde, niet connen gescrjjuen, Ja mijn
Fol. 111 v°. vruecht is onwtsprekelijc . // Maer N . is cranck, ende by bidt dat
1 . Tes . 5 . c.25. ghy den 4- Heere neerstich voor hem Bout willen bidden, want by
Phil . 3 . b . 17 . is bereyt om int vyer to gad, maer de * vianden des cruyces en
can by niet wederstaen '), want sy comen hem op met vernufte
redenen, also Karen Leermeester de Duyuel veel vernuftheyt weet,
Mat . 4 . a. 3 . tweleke by openbaerde aen onsen Salichmaker, ~ doen by hem
quam tenteren finder woestijnen, gelijc int Euangelie staet geschreuen, heeft by dan zijne vernuftheyt gebruyct aen onsen Salichmaker, so en ben is niet bedroeft, al fiat dat is ooc een weynich
strijts hebbe, want lieue vrienden, sy zjn soo goet om wederstaen 2),
waert dat sy redenen gebruycten, maer sy gaen hem al met logeJoa . 8. d . 44. nen toe, want Karen * Vader loghenachtich is, gelijck haer onsen
Salichmaker oock seyde, so hebben sy oock de natuere haers Vaders, de weleke sy aen my eensdeels gheopenbaert hebben, het
weleke iek v niet al en can laten weten, maer is hope dat my de
Heere so veel genaden gheuen sal, dat ick v een weynich schrijuen sal, van den handel tegens die vleyschelijcke .
Q V sal belieuen to weten, dat Ronse en Polet 3) quamen des
saterdaechs nae de noene in de gheuanekenisse, my tot haer ontbiedende . Doen ik by haer quam, vraechde is wat haer begeerte
was . Sy seyden : Pat salmen v seggen. Sy hebben my geuraecht
na mijn ouderdom . Ick seyde : Dat en weet ick niet, wilt ghy
goet bescheyt daer van hebben, ghi lout dat moeten mijn moeder
vragen . Rons. Segt ons so nae als ghijt weet . Jooskint . Tusschen
twintich ende dertich Jaren . Doen schreef Karen Sehrijuer : Tusschen dertich ende veertich Jaren . Rons . Wanneer waert ghy
1 BiJ' al zJijne bereidheid om to liJ'den voelt hiJ' zich tegen de betoogen der
geesteli'Jken niet oPgewassen .
2 Zoo alle uitgeven, ook de Groote Offerboeken . Lerst Van Brag ht
ht heeft ))goet
enzv ." veranderd in : ))siJ' si'n
soo licht om to wederstaen" . Bedoeld is : dat zouden
J
i' ziJ'n, wanneer zij' zich op gronden > b . v, uit de Schrift berieAen : de onJ'uistzJ
heid van deze zou ons duideliJ'k genoe1; ziJ'n : maer tegen de leu ~'ens in Plaats
van gronden, die ziJ' met duivelsche sluwheid dikwiJ'ls biJ'bren en,
~' ziJ'n wiJ ' ar ~'eloozen niet altoos zoo bestand .
3 ))Ronse" is Pieter Titelman, de bekende inquisiteur van Vlaanderen : zie Bor ,
Brandt enzv . HiJ' was deken van Ronsse de vlaamsche naam van Renaix . Ook
Peter van Werwik llans de Vette en anderen zi'n door hem ondervraa d : zie hunne
brieven 7• en over een bewiJ's hoe berucht hiJ' was fol . 127 v° . Polet is misschien
de KortriJ'ker Joannes Pollet kanunnik van St . Pieter to Leuven biJ' Molanus } Les
quatorze livres stir l'hist . de Louvain, Publ . P . de Ram, 1861 > P .'144 vermeliL
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laetst to biechten ? Joos . Waerom vraecht ghy dat ? ions . Ic begheert to weten . Joos . // Guy en hebt my niet doen vangen, ghy Fol. 112 r°.
en weet wel hoet met my sta,et') . Antw. Wy .en doen. Joos. Van
wien zijt ghi, oft van wiens wegen zijt ghy tot my gecomen? Antw.
Van Gods wegen . Joos. Pat en gelooue is niet . Vrag. Waerom ?
Joos . Om dat ghy my geuangen hebt om to weten 2) hoet met my
staet, want alle * die de Heere wtgesonden heeft om to gaen lee- Mat . 28 . c.19 .
ren, ende hebben niemant in geuanckenissen doen leggen, want hi
santse wt, ende beual haer, t so «per sy quamen ende men haer Mat . 10. b.14.
niet en ontfinge, dat sy tstof van Karen voeten schudden souden,
ende van da,er gaen. Polet . Ghy hebt wel gelesen, dat * Paulus 1 . Cor. 5 . a . 3 .
eommighe ouerghegeuen heeft den DuyueL Joos . Toocht my waer L Tim .1 .c .20 .
dat Paulus haer in gheuanekenis leyde, dat vrtiech is v . Polet.
Ic en wetet niet. Joos. Waerom bestaet ghi v dan yemant op to
brengen 3) sulcke scriften, die ghy seine niet en weet? Ja daer en
bouen 5emant to vangen, om to brengen totten gelooue, oft v gelooue goet waer, dat is niet en houde dat het goet is, want is en
houde v van God niet . Vrag. Waerom? Joos. Om dat de Heere
seyt t Ic wil gehoorsaemheyt ende geen offerhande, ende om dat 1 . Re . 15 .c .22.
ghy hem niet gehoorsaem en zijt. Vrage. Waer in? Joos . Om dat Ozee . 6 . b . ll .
. 9. b .13 .
Christus gheboden heeft, datmen den t verdoolden den rechten mat
12i a. 7 .
wech wijsen sal, ende ghy segt dat ick verdoolt ben, waerom en tMat .iS.b.12 .
hebt ghy my niet het rechte gewesen? want is en soecke anders
niet dant rechte . Antw . Daerom zijn wy gecomen. Joos. Daerom
moest ghy gecomen hebben, daer ick woonde . Antw . Wy en wisten niet waer dat ghy woondet . Joos . (shy winter den Baeliu wel
to senden. Ant . Hadt ghy een goet schaep geweest, ten soude niet
behoeft hebben . Joos . Christus verliet '' die neghen en tnegentich, Mat . 18 . b.13.
ende by ghinek // dat verloren soecken . Doen seyde Ronse : lout Fol. 112 v° .
ghy my niet als gestelt van ons heylige vader den Paus, ende ons
genadich Heere den Keyser voor uwen Ouersten? Joos. Ick en
kenne geenen -I- Ouersten dan Christus . Vrag. Ja,, hout ghi dan Mat. 23 . a . 7 .
den Keyser nergens voor? Ick seyde, dat is wel to vreden was,
dot lay mijn Ouerste was naet vleys . Doen screuen sy, dat is geenen Ouersten en kende na den geest dan Christus, ende den Keyser naet vleeach . Doen seyde Ronse : Wanneer waert ghi laetst to
biechten, segt my toch dat. Joos. Hier en begeere is niet tegen
v to spreken . Vra . Waerom ? Joos . Voor de Heeren in vollen vierschare, daer sal is wel spreken . Daer lout v (seyden sy) dat leuen
1 GJi' hebt miJ' niet doen gevangen nemen of giJ' wist wel reeds heel goed hoe
't met miJ'+ n .l . met miJjn geloof, staat >• niet zonder wel to weten hoe enz .
2 Bedoeld is : zooals giJ'lieden zegta het met onwaarheid doet voorkomen .
3 BiJ' iemand to berde brengeal, aan to voeren zulke bJi'belplaatsen, die enz,
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gelden, dat ghi daer spraect, dat yet aen claue 1). Segt my (seyde
hy) wat hout ghy van der kinderen doopsel ? Doen Overt ick gedreuen to spreken, ende seyde haer : Niet. Ronse. Ja wat hout
Mar. 16 .b .i5 . ghy dan voor een doopsel? Joos . Ic en weet maer van t een geEph . 4 . a. 5 . bone ende van een doopsel . Rons. Hoe lange ist geleden dat ghy
gedoopt waert ? Joos . Een half iaer of daer ontrent . Pat schreuen
sy . Vrag. Wat hout ghy van de Roomsche Kerek? Joos . Ick en
houde niet het minste punckt van al dat sy houden. Pat was ooc
geschreuen . Sy vraechden my so vele, dat is haer seyde : Ick hebbe
mijn gelooue vrymoedich beleden, ende daer voor ben is bereyt
leuende in een vyer to gaen, Pus bout v to vreden, als ghy mijn
gelooue weet. Sy vraechden my seer vele . Ick seyde : Gaet van
Phil . 3 . b .17 . my, ick houde v voor * vianden des Cruys Christi, Pus gaet van
my, want ghy weet den grondt mijns geloofs, den welcken ick v
vrijmoedich beleden hebbe, dus doet met my dat v belieft, want
2. Mac. 7 . d . dese t leden besitte ick door de ghenade des Heeren, ende ick
Fol. 113 r°. ben oock bereyt, dose / J selue of to leggen door die genade des
Heeren, Ja to atellen voor zijnen heyligen prijs . Sy seyden vole .
Maer ick seyde : Gaet van my, ende en coemt niet moor daer is
Mat . 12 . C . 30. ben, want ghy zijt -F teghen Godt. Vreest ghy den bore niet?
Mat . 13 . d .30 . Besiet watter ataet, Matth . 13 . Van den oncruyde des ackers, na
dien dat ghy segt dat ick quaet ben, so heeft die Heere geboden,
datment sal laten opwassen tot den oogst . Antw. Waert dat wijt
lieten opwassen, ghy soot one al bederuen . Polet : Seyt Augustinus
niet? 2). Joos . En spreeckt van Augustinus niet, want is en ken
Galat . l . b . 8 . hem niet, Ick on houde goon leeringhe dan der * Apostelen, Prophoton, ende der woorden die ons Salichmaker gebrocht heeft wten
hoogen Hemel, wten monde zijns hemelschen Vaders, ende bezegelt met zijnen preciosen bloede, Daer voor begheere ick int vyer
to ghaen, maer Augustinus, Gregorius, Ambrosius, die en ken is
niet . Rouse . Jae, gelooft ghy niet dat onse ghebenedijde Salichmaker is rustende onder hot heylige Sacrament? Joos. Pat en geEph . 1 . b . 20 . looue is niet. Rouse . Waer is by dan? Joos . t Ter rechterhant
Collo . 3. a . 1 . zijns hemelschen Vaders, ~' ende sal ten laetaten of comen met die
* Mat. 24 . c. heerlijcheyt zijns Va.ders, om to ordeelen leuende ende doode,
Vreest dat strange ordeel, ende betert v, ende doet sacken aen,
Mat. 3 . a . 8 . ende hayre cleederen, -6 ende doet penitentie, ende gaet tottet
7 Daar, voor de vierschaar, zoo uw levee er mee gemoeid zJ i'n, ware het dat j'
gJ
daar (jets zeidet waaraan jets kleeft jets vastzit •, n .1 . jets bedenkeli'Jks of kettersch .
2 Eerst de Groote Offerboeken en Van Bra ht
~' Plaatsen achter Augustinus djt
vraagteeken . Daardoor alleen wordt het ze1;gen van Polet ook verstaanbaar, als men n .l .
aanneemt, dat hiJ' ziJ'ne vraag wilde voltoojen, maar door Joos jn de rede wend ~'evallee . De geschreven brjef kan echter ook wel hi vergjssjng woorden hebben uit ~'elaten .
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volck dat ghy hout loopende, nae uwen valschen Gods dienst, waerschouwet haer, want ghy moordet haere sielen, want ghy segt, dat
ghy hebt den sluetel des hemelrijcs van Petrus tjden af, ende
altoos by v gebleuen is : Te recht spreeckt Christus, dat ghy t den Mat . 23 . b .12 .
sluetel hebt, ende dat ghy da,er seine niet in comen en suit, ende
die daer geerne in wilden comen, die belet ghijt . Ronse . Wie //
heeft v gedoopt? ileeft v Gielis die dooper') gedoopt? Joos. Ghy Fol . 113v°.
weet hoet met my ghestelt is, zit to vreden . Polet . Filet was Adam
pastor. Rons . Oft Dauid Jorisz . Ic sweech. Rouse . Joos segt my
wie dat v peters ende meters warm . Joos . Ic en weet van gheen
peters . Rouse . V getuygen . Joos. Ick heb v gheseyt, dattet gheschiet is, Dur bout v daermede to vreden, want is heb alsuleken
betrouwen op den Iieere, dat ick hope dat by de * duere mijns Psa . 141 . a . 3 .
monts bewaren sal, dat is v niet en sal seggen, al sout ghy my
in stucken schueren . Si vraechden mi seer veeL Ic seyde : -I- Gaet Joa . 8 . d .47 .
van my, want ghy en zijt van God niet . Ant . Wy zijn. Joos.
tiVech wech, gaet van my, gaet van m3, en coemt niet meer daer
ick ben . Ende noch veel datter gesciede, dat to lane waer om
schrijuen . Ten laeteten gingen si wech, ende ick was weder gheleyt int cot achter.
Q Des Sondaechs was ick gehaelt int Sehepen hugs, daer was
de Wet vergadert ende daer was Salome 2), ende meester Cornelius den Deecken van Kestenne, Rouse ende Polet . Ic was daer
genet jut midden, ende wel vaste gebonden, ende gehouden van
twee diefleydere . Ic seyde : Mijn fleeren wat is v begeeren? Rouse .
Dat salmon v seggen . Doen lasmen mijn belijdinge van mijn gelooue, die si beschreueYi hadden in de geuanekenis, ende vraechden oft
is noch van dien sinne was . Ic seyde, is ic, daer voor bon is noch
bereyt jut vier to gaen . Rouse vraechde, oft is niet en geloofde,
da,t Christus vin Marie, zijn vleys ha,dde genomen . Ick seyde
Neon . Doers scheent dat 1tileester Cornelius in onmacht soude geuallen hebben, eude segenden ende cruysten hem seer, ende wren
alle seer onstelt, ende daer was eon weynich of gesproken, maer
sy bliesen gelijc draken ha,er fenijn den Schepenen in, elck be//las Fol . 114 r°.
1Gillis van Aken van wien 't bekend was dat hij in ons land aan meer
ersonen den doo
had bediend dan eon der andere oudsten had edaan . Zulke
oudsten tot doo en bevoegd warm er slechts enkele . Onder lien behoorde ook
Adam Pastor, de scherP zinnige bestriJ'der van de drieeenheidsleer en daarom gebanners >; de man, die door de Socinianen en later de Unitariers steeds en terecht
als eon hunner voorloopors is beschouwd .
2 Zoo alle uit ~gaven . Wil hot zeg gen : daar was de heest, die eons in Salome
llet hoofd hot blood des godvruchtigen heeft eeischt ? Of is hot eon naam waarmerle de vrienden eon of andere vrouw, die er bi' was misschien eerie aanbren ster, plachteu aan to duiden ?
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eenen Schepen, ende seyden : Daer staet wel also gescreuen, mer
by en heuet verstant niet, de Schriftuere wilt verstaen zijn, ende
brochten van verre veel vernufte redenen, ende staeckeu die Heeren die ooren vol, ende vraechden my veel vernufte vraghen . Ick
seyde : Ic hebbe v mijn geloue beleden, hout v daer mede to vreden, ende is bidde v, niet dat ick weerdich ben, maer door dat
roode bloet ons liefs Heeren, Iaet my met vreden, ghy hebt mijn
Jer. 26 . b .14 . Gelooue, ende my hier in uwe handen, hout v to vreden, t doet
dat v belieft. Doen vraechde Ronse, oft ick nerghens by en hadde
geweest, ende beswoer my by mijn doopsel ten Brie stonden, dat
ick seggen soude, wie dat daer by was . Ick seyde, dat ick hem
niet een woort segghen en soude . Rouse. Ghy hebt v doopsel versaect, dat en soude v Menno niet wel afnemen, dat ghy v doopsel
versaecken sout 1). Joos . Mijn gelooue ende doopsel ken ick, maer
met v besweeringe en heb ick niet to doen, Ic soude daer aen v
toouenaers bekennen. Doen seyde Polet : Men mach wel sweeren .
Mat . 5. d . 34 . Joos. Beaiet . Matth . 5 . oft by niet en verbiet, men sal in geender
manieren sweereri. Sy seydPn : Neen . Ick seyde . Ja. Doen besach
Polet in eenen Bibel, die sy met haer gebrocht hadden, eenen
grooten boeek, ende het stout so ick seyde . Doen seyde M . Cornelius . Dien Bibel is vale, in ons Latijnsche staet anders . Joos .
Brengt ghy valsce boecken neuen my ? waerom segt ghy dat by
vals is P ende hi is gepriuilegeert, laet ghyse dan regneren 2) met
prijuilegie, ende ghy vieiteertse . Ant . Ick en hebse niet geuisiteert. Joos . Yemant van die gheleerde to Louen . Doen stack Rouse
M . Cornelius Roose in, ende seyde : Tis waer, sy zijn gheuisiteert,
Fol. 114 v 0. ende waren goet, /1 maer den Prenter hadde een knechtken, ende
prentese . valsch, binnen dat zijn meester na de stede was . Ronae
vraechde my, hoet quam, dat ick so geringe eenen geloofde, die
ick by auontueren noyt meer en sach, ende my liet doopen van
hem, ende dat is haer niet geloouen en wilde, die ick dagelijex
each, iae haer die daer present waren, ende my die reyse, ende
daer to voren (also sy seyden) onderwesen, ende waerom dat is
hem niet geloouen en wilde inijnen Pastoor, die dagelijcx het
Euangelium predickte . Doers antwoorde ick, om dat by logenachtich
was, ende dat is hem hadde hooren preeeken, datmen nergens en
vant geschreuen, dat Maria moeder ende maecht was, maer (so hi
aeyde) om dattet haer kereke leerde, daerom moestment geloouen,
Esa. 7 . C. 15 . daerom (seyde ick) en wil is hem niet hooren, want is in Esaia
Matt . 1 . a 23 .
Luce . 1 . c . 26 .
1 Misschien ligt dat verzaken hierin dat Joos weigert to antwoorden, weigert
ziJjn dooP to bekennen, en daarmede den Plicht verzaakt van ziJjn Heer to beliJ'den .
2 In omlooP zJ
ijn .
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ende in Matheo, ende in meer ander plaetsen, gelesen hadde ter
contraries hoorende de logenen wt uwen monde gaen, so en hebbe
ick nae dien v noch geen gehoort, noc}i niet en sal, hope is door
de genade des Heeren . Hy eeyde : Neen ? Ic seyde : Ja, ende presentere mijn lichaem ter bane, tegen het uwe . Maer by en hadde
daer toe genen lust, ende seyde : Soudemen niet op de pijnbaneke?')
Ronse . Ghy bekent dat ons Kercke niet goet en is, om dat wy
niet onstraffelijc en zijn, zijt ghi onstraffelijc? Daer isser van uwen
volcke dootslagers, om datmen haer niet en heeft willen geloouen,
is haer leer niet en heeft willen aenhangen 2). Joos. Hebt ghy
sulex aen my gesien, oft yet anders dant betaemt ? Ic ben hier in
de handen des Rechters, dat sy my daer of straffen . Rons . Wy
en weten alsulcx van v niet . Joos . En segt my dan niet wat een
ander doet, noch en hout my (om dat een ander doet) niet voor Gala . 6 . a . 7 .
quaet, * deen en sal des an//ders last niet dragen, ghy het mijne, Fol . 115 r° .
noch ick het uwe, 4- de siele die sondicht, die sal steruen . Ende Ezec.18 . c20 .
noch veel meer dat sy seyden, dat niet schrijuens weert en is .
Noch seyden sy, dat Christus hadde gheseyt, * dat op Moyses Mat . 23 . a . I .
Stoel die Scryben ende Phariseen eaten, ende one geboden hadde
to doen na hare geboden maer niet na hare wercken, daerom
(seyden si) doet wat wy v raden, mer niet na onse wercken, want
Christus leert v dat. Joos. alien seyde Christus, dat op Moyses
Stoel eaten ? Antw. De Phariseen . Joos. Coemt v de schrift toe?
Ant . Jae . Joos . So bekent ghi, dat ghi van Karen gealaehte zijt .
Doen vraechde mi M . Cornelius de Prochepape, waerom dat is
niet en geloofde in een punct van de Roomsche kercke, ende dat
ick wel geloofde dot Christus gecruyst was, dat gelooft ooc de
Roomsche kereke, dat is ymmers een punet, ende waerom dat is
geloofde, dat Matheus Euangelie, Euangelie was, ende dat nergena
beschreuen en staet, ende wilde my togen, dat Paulus geschreuen
hadde voor die Euangeliste . Doen seyde is : Toocht my, dat Paulus
I MiJ' niet duideliJ'k •~ misschien breekt Joos hier ziJjn bericht midden in een
volzin van den deken van Ronsse of omdat hiJ' liever tot een ander h'edeelte van
hun die uut een edeelte dat hem belan ri'ker voorkwam wil over aan .
2 Titelman bedoelt natuurliJ'k de Wederdoopere to Munster .
3 BliJ'kbaar betoogt Cornelius aan Joos : wanneer giJ' een geloofsPunt of artikel
van de roomsche kerk aanneemt hebt giJ' geene reden om andere to verwerpen
nergens in de Schrift wordt Mattheus' Evan elie
Evangelie genoemd, giJ' op uw
~'
streng schriftuurlJi'k standPunt moot
~' dit due niet aannemen ~• een tekst uit Mattheus heeft in ieder geval minder gezag dan een uit Paulus, die vroeger geschreyen heeft . Heel duideliJ'k is echter de bewiJ'svoering niet . Verwerpt Cornelius Joos'
toePassinh van Matth . 23 : I ? Of had hiJ' in ziJjn betoog, 'twelk natuurliJ'k niet van
woord tot woord wordt merle edeeld teksten ale 1 Cor. 15 :1 3 of Gal . I :9 11
aang evoerd en getracht daarmede Joos in 't nauw to brengen
m
II.
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geschreuen heeft voor Mattheus . DI. Corn . Wat hebt ghy daer
mede to doen? Joos . Soude is daer niet mede to doen hebben?
Het gelt my dleuen ende mijn siele, nae v seggen . M . Corn. Ay
is uerwonnen . Joos . Swijcht, ghi en zijt niet spreeckens weert,
ende siet toe, dat gki niet en segt na mijn afwesen, dat ghy my
Lace. 7 . d . 33 . verwonnen hebt, ofte dat is den * Duyuel inhebbe, ofte my verJoan . 7 . b . 20 . doemt onder het simpel vole, ende noch meer verleyt . Doen seyde
Ronse : Gihy zijt verdoemt, indien ghi alsoo blijft . Joos . Waerom?
Ronse . Om dat ghy niet en gelooft . Joos. Ick gelooue, ende ick
houde mijn gelooue so crachtich, dat is lieuer int vyer soude gaen,
Fol. 115 v', dan een punet // ouertreden . Daer gheschiede noch vele, to lane
om schrijuen . Ten laetsten was is weder geleyt in die geuanckenisse, daer waren my twee boeyen aen gheslaghen . Ick seyde
Acto .21 .b .13 . * Ick en ben niet bereyt alleene my to laten boeyen, maer die
versmaetste doodt om den Naem des Heeren to steruen .
Q Polet quam des maendachs met den Smoutvercooper t), ende
vraechden hoet met mi atom . Ick seyde, dat noyt soo wel en
stout, dies ick den Heere loefde . Sy seyden, datse daerom seer
blijde waren . Doen seyde Polet : Joos, soude v dinck goet wesen,
ende v Kereke? Die Duytsche hebben een Gemeente, Die Engelsche hebben een Ghemeente, maer waer zijn die Leden van uwer
Ghemeente ? z) ghi en zijt geen Kereke alleen, Laet hooren oft
ghy oock een hoopken zijt, ende wie uwe Leden zijn . Doen seyde
Mat. 16 . (1 .23 . ick vijf of ses mael : Achter, ende gaet van my * Sathanas, Ende
Mat. 25 . r . 31 . liepen doe alle beyde wech . Doen seyde ick : Nu spreect ghy, t ten
oordeele sal een ander spreecken . Dus en hebbe ick haer niet meer
gesien. Ick hebbe gehoort, dat ick seer gepijnt sal worden, want
Si meynen vin my to weten 3 ) al die ghelegentheyt, maer iek be1 . ToaR .5 .c .25 . trouwe den IIeere, dat by mijnen mondt bewaren sal . Dus -I- bidt
den Heere voor my, dat by my wil bystaen, want haer doret na
1 wenals later ~oliemaker", fol . 117 vo, is nsmoutverkooPer" (smout beteekent
niet anders dan vet smeer, olie een scheldnaam voor de Priesters die biJ' bet
sacrament der stervenden en misschien ook biJ' andere Plechtigheden gewJi'de olie
gebruiken . Waarom hier de deken van l3onsse zoo wordt geuoemd en Polet niet
op de andere Plasts Polet »de oliemaker" heet en niet Titelman, terwiJ'l toch de
een even oed als de ander riester en deken was weet ik niet .
2 Het gewone verwiJ't tegen de DooPb
sgezinden, dat zJi' geene kerk vormden maar
slechts een troePJ'e saamgelooPen lieden waren . - Merkwaardig is 't dat Polet
her van eene duitsche en eene engelsche
(kerk gemeente sPreekt als van bekende
a
corPoraties, en dat in 1553 en in de zuidelJ
i'ke Nederlanden . De laatste is zeker eene
nemeente
van engelsche kooPlieden geweest . Valt dit disPuut in 't laatst van 553,
b
dan had misschien Polet no meer aanleiding om van bast melding to makeii • zi'
was wellicht toes versterkt door de overkomst van uit ewekenen na de troons3 ZJ
i' denken, dat ziJ' van mJ
i' zullen to weten komen .
bestiJg' ing van Maria .
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'creel bloets, mer sy en connen niet meer, * dan haer de Heere toe Joa .19 . a. i l.
en laet . Pus beuele is my in de handen des Heeren. Ende wat
ghy hoort buyten desen Brief seggen, hout dat voor loghen . In
een teecken der waerheyt hope is desen Brief to bezegelen met
mijnen bloede . flier toe geue (hod zijn genade, op datter zijnen
Naem mach door gepresen worden, Amen . //

Q

Pit is noch eenen Brief

ofte Belijdinghe vanden selfden
Jooskint .

Fol. 116r0 .
[no . 2 .]

Tot prijs des Vaders .
ICk Jooakint, gheuanghen om dat * getuygenisse in Christo Apoc . l . a . 9 .
Jesu, biddende ende vermanende alle lieue vrienden, ende alle
lieue broedera ende sustera in den Heere, wetter genaden des Vaders, des Soons, ende des heyligen Geests, biddende door dese ghenade, dat sy niet alleen min bede ofte vermaninghe en souden
waer nemen oft beleuen, maer dat hem een yegelijck (also ick hope
by der hulpen Godts) daer toe soude willen begeuen, om die waerschouwinge des Ileeren waer to nemen, ende dat een yegelijck
hem soude begeuen tot die * beteringe des sondigen leuens, also ick Math . 3 . a . 8 .
oock daer niet aen en twijuele, dat elck doet, die den Heere van
gantscher herten vreest, want de Schrift spreect : -! Die den Heere Eccli . 15 . a . i .
vreest, die sal goet doen, Jae de t vreese Gods is het beginsel Eccl . 1 . b . 16 .
der wijeheyt . Nae dien dan dat ons de vreese Godts tot duechden
stiert, soo laet ons dan den Heere vreesen, want Christus Jesus is
ons dat selue eyschende, met zijnen ghebenedijden monde, daer by
seyt : t En vreest niet die dat lichaem dooden, die siele en mo- Mat . 10. X128 .
ghen sy niet dooden, maer vreest hem, die na dat by doot gheslagen heeft, die macht heeft siele ende lijf to werpen in die eewighe
verdoemenisse . Dus vermane ick v met dese woorden, niet alleen
met deae woorden, maer wetter gheheelder somme der schriftueren
dat hem een / f yeghelijck soude willenbegeuen, om die te
be- Fol . 116 v° .
waren, want Christus seyt : t So wie dese mijn woorden hoort Luc. 11 . c. 28 .
ende bewaert, dien sal ick ghelijcken by eenen wijsen man, die k Mat . 7, c, 24 .
zijn hugs opten ateen getimmert heeft, ende als daer eenen plan
regen vie!, ende als stroomen quamen, ende winden waeyden ende
sloegen tegen dat hugs, so en ist nochtans niet geuallen, want het
was op den steep ghefundeert . Ende wie dese mijne woorden hoort,
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ende niet en doet, die is eenen rotten man ghelijc, die zijn hut's
opt sant getimmert heeft, ende als daer eenen plan regen viel,
ende de stroomen quamen, ende de winden waeyden, ende tegen
dat hut's sloeaen, doen vielt, ende zijnen val was groot .
So pijne hem een yegelijck daer toe neersticheyt to doen, om
hem seluen waer to nemen, ende den periculosen tijt to lossen t)
Eph . 5 . b .16. Went Paulus seyt : * Lost den tgt, want het is quaden tijt, Dus
neemt den tijt waer, ende vermaent malcanderen, want den noot
Ephe . G . b .12 . eyschet, ende een yegelijck wapene hem wel, gelijc als ons t Paulus vermaent . Want wt' en hebben niet alleen met vleysch ende
bloet to campen . Te recht heeft Paulus dat geleert, dat beuoele
ick nv so wel, lof moet de Iieere hebben, die my met dese wapenen so ghetrouwelijek bystaet, ende gelijc als by beloeft heeft,
Lnc. 21, b .14 . als wt' voor sulcken souden gheleyt worden, * ons eenen wont
soude geuen om to spreken, my nv dgn mont open ghedaen heeft,
lof moet by hebben, so dat ick door de genade des Heeren my
vromelijek verweere met mijns Heeren woort, ende mijn vianden
vromelijck tot vhf stonden wederstaen hebbe, niet alleen mijn vianPhil . 3 . b .17 . den, * maer de vianden des Cruyces Christi, also ghy noch wel
hooren cult . //
Fol . 117 r° .
Q G}hy suit weten, hoe dat is opten dach diemen in Babel S .
Thomas noemt, hebbe gelegen int cot, daer ick altijts geleghen
hebbe, nae de noene hebbe gesien ende ghehoort, als dat vleyschelijcke 2) ende wereltlijcke heeren zijn ghecomen in de geuanckenisse, ende oock den hoogen Baeliu . Doen quamen de Dienaers,
ende seyden : Joos coemt wt, doen seyde ick in mijnder herten
Psa . 51 . b .17 . 4- Heere, doet open mijn lippen, mijnen mont sal dijn lof wt spreken . INIet dien quam iek binnen voor haer . Doen luchte Ronse
ende Polet elek haer viertote 3), ende seyden : Joos Godt groete v,
ende negen my toe met haren hoofde . Doen luchte is oock mijn
bonette, seggende : G}odt is my wel suleken groete weert, Jae ende
noch meer, ick ben bereydt voor zijnen Naem dose leden (de
welcke by my door zijn genade verleent heeft) weder voor zijnen
prijs of to legghen, de Heere is my wel so veel weert, want wt'
Mt. 27 . d . 34 . hebben hem wel so vele weert ghesien -'), als da.t by den * bitteren
doot voor ons ghestoruen heeft . Doen seyden de Inquisiteurs : Joos
zit ghy noch niet beraen? wilt ghy noch niet a,fstaen? Ic seyde :
Pea . 34 . b .15 . Jae, * altijt vant quaet doen . Waerom en vraechde ghy my dat
niet, doen ick noeh finder boosheyt liep, als ick alderhande onge4 In latere vertalingen : uitkooPen .
2 Zie aanteekening 4 op fol . 441 r° .
3 VierPunt, baret .
4N'. 41 1599 voor het eerst : »gheweest" . Zoo alle lateren,
Van Brag
Braht
ht .
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rechticheyt vseerde? Sy seyden : Ghi hadt molten ten sermoen
gaen, Ende vraechden nae mijn gelooue, dwelt ick vrymoedich beleden hebbe . Doen seyden sy : Spreect tegen ons, ende segt oft
ghy noch niet beraen en zijt. Joos . Tegens v en spreke is niet,
want ghy en zijt van Godt niet . Hoe soude ick aen v geloouen?
* Christus is voor my gestoruen, daer aen gelooue ick, maer ghy en Rom . 5 . a . 6 .
Bout niet willen voor my steruen, noch den eenen Deecken noch
den anderen Deecken (daer waren // twee Deeckens : Ronse ende Fol. 117 v°.
den olymaker`)) noch den eenen Prochepape noch den anderen en
souden niet willen voor my steruen, Ick ben op mijnen hale geuangen, laet my vry, ende sterft ghy voor my . Antwo . Wie leert
datte? Joos. Christus, ende seat : * Een ghoet Herder heeft zjjn Joa . lU . a. ll .
schapen lief, ende laet z~jn leuen voor zijn Schapen, Ghy segt dat
ic, in dit propoost 2) blijuende, moet verdoemt zijn . Ronse . Ja,e.
Joosk . Tis dan wonder dat ghy my dooden cult, aenghesien dat
ick in een propoost ben, daeromme dat is sal verdoemt zijn, Laet
my ghaen, tot dat ick in een beter ben . Antwo . Wy sullen van v
scheyden. Joos. Ja ghy, ende my -F ouergeuen . Polet. Paulus heeft Mat . 27 . a . 2 .
wel ghegheuen inde handers des * Duyuels . Joos. So doet ghy 1 . Cor. 5 . a . 3 .
oock, ghy hebt my verdoemt, hout v dan to vreden, sonder my
rode handers des Rechters to leueren . Paulus en heeft so niet gedaen, noch Christus en heeft so niet geleert, Mat . 28 . Mar . 16 . Mat . 28 . c.19 .
Dae r by seyt : Gaet, predict dat Euangelium alien creatueren, mer Mar . 16 . b .15.
Christus en seyt niet : Die v niet geloouen en wipers, to sluyten
in coten, ofte met groote boeyen aen de beenen . Hebben sy
* Christo al gelooft, die hem hebben hooren preecken? Hebben sy Ro.10. b.16.
alle de Apostolen ghelooft, diese gehoort hebben? Antw . Neen .
Joosk . Hebben dan de gene die de Apostolen niet ghelooft en hebben, gedoot gheweest? Antw. Neen . Joos . Hoe coemt din dat de
Apostolen sulcs niet gedaen en hebben, ende da,t ghy segt dat ghy
stede houders zijt van den Apostoleu, dat ghi v bestaet ons to dooden P oft wy schoon quaet waren, na v seggen, Maer ick heb een
beter hope dan ghy segt. Polet. Dat sal ick v segghen . Hebdy
niet ghelesen, hoe dat Elias * Baals Priesters ter doot // brochte? Fol . 118 r° .
Jooskint. Jae ick, ende dit faelter noch om v lieden oock tonder 3 . Re . 18 . e .
to brenghen, want ghy dient Baal noch seerder dan sy deden, ende
ghy suypt ende bract veel seerder met * Jesabel, dan si deden . 3. Re .lS.b .19.
Ant . Wat gaet v dat aen, ghy siet altoos na onse wercken . Jooa .
Christus heeft my leeren den * boom aen die vruchten bekennen, Mat . 7 . b . 18 ,
ende seyt, dat eenen quaden boom geen goede vruchten draghen
en can, noch eenen goeden boom gheen quade vruchten, ende also
1) Zje aanteskening 1 op fol . 115 vo.

2 Voornemen besluit .
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voort van dier materye spreeckende. Ende ick seyde : Na dat v
wercken niet goet en zijn, so en houde ick v niet voor ghoet .
Vraghe. Sijt ghy dan ghoet : Joosk . Dat en hoort ghy my niet
Mar . 10.b.18 . segghen, Daer en is * niemant goet dan (hod alleen, ende al seyden wy dat wy goet waren, dat wy niet en doen, ghy segt daer
tegen dat wy quaet zijn, ende dat by oorsake, die ghy my seyt,
doen wy int Sehepen hugs waren : Ala dat wy alsmen ons niet geloouen en wilt, dat wy, die ons niet gheloouen en willen, Boot
steken . Ronse . Dat eegge is noch . Joos . Waer hebt ghy sulcx aen
my ghesien, nae dien dat ghy segt, dat ick tvolc geleert hebbe,
heb ick yemant Boot gesteken ofte geslagen, ofte een hayr verwerret, ter oorsaecke van mijnder leeringhe, die gh3> segt dat ick
leere voor een opinie? Antw. Wy en weten alsuleks van v niet .
Joos . Ick weet sulcks van v, ghy verbrandtse ofte versmoortse, die
uwen valschen Godsdienst niet en willen aenhanghen? Te recht
hebt ghy v seluen geoordeelt in dese sake . Antw . Dit en vordert
niet, laet ona disputeren vans gelooue aengaende . Joos . Ic en wil
niet disputeren hier alleene . Doen seyden sy : Giheeft ghy v dan
verwonnen ? Ende meenden my den Reehters ouer to geuen, hadde
Fol . 118 v°. ick gheseyt, iae . Doen // sepde ick : Neen ick, waer in hebt ghy
my verwonnen? ick heb geseyt, niet eens, vjjftich mael : Toocht
my een beter i) met dat Euangelische woort, ick begheert of to
gaen . Ant . Laet ons dan beginnen . Joos . Wel, voor dat Schepen
hugs, in die tegenwoordicheyt van een groot vyer, die daer verwonnen is, salmen daer in werpen . Antw. Pat en sal v niet ghebueren. Doen seyde den onder Baeliu : Gi-hy soect commocie to
maken . Joos. Ghy hebter ghemaect met mijn vanghen, hadt ghy
my laten wereken, Cortrijc en stont niet alsoot nv staet, het en
stout in seuen Jaren alsoo niet. Polet. Men sal v daer niet brenghen, ende dat by oorsaecke, om dat ghy v fenijn niet spreyden
en sout . Joos. (shy behoort wel voor tSchepen hugs to comen, ende
hoet meer volcks hoorde, hoet beter waer, want hebbe ick de luegen, ende hebt ghy die waerheyt, schaemt ghy v dan van die
Waerheyt voor tvolek? Brengter my, ende toocht my, dat ick onghelijek hebbe, so suit ghy dat volck den moot stoppen, ende segt
als ghi my verwonnen hebt : Pit is den man, die tegen het Christen gelooue gesustineert heeft, nv toogen wy hem met scriftuere,
dat by onghelijck heeft, ende werpt my dan int vyer, dan sal het
volck ghesticht wesen, Wilt ghy dat niet doen, soo en wilt ghy
niet dattet vole de waerheyt weet . Rouse . Men sal v daer niet
brenghen om to spreecken, alsmen v daer brengen sal, dan salmeA
1
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het spreecken wel beletten . Joos . Waerom, het vole heeft vijf
sinnen, ende die vijf sinnen heeft, die sal wel hooren oft ick ghoet
oft quaet spreecke . Ronse . Men sal v tspreken daer wel beletten .
Joos . So doet, steect my coenelijc in eenen sac, ende versmoort
my by nachte, dat gheen menschen en lien, // sietet by die * her- Fol . 11!11'" .
ten ende nieren doorsiet, daer sietet volcx genoech'), exde die salt 1. Re . 16 .a .7 .
ere . 7 . b.10.
sien, ende hem seluen wel wreecken, is latet op hem staen, want Ap
a Z . c . 23 .
ick ben doch bereyt dit vleys of to legghen, tsy int vyer oft int
water, tsy voort Sehepen hugs, oft hier in dit vyer, (ende dat was
tvyer in den heert) ist niet groot genoech, maket meerder . Doen
leyden Si my weder voor to disputeren, ende seyden, dat sy gesonden waren van Good, ende gestelt als stedehouders Gods . Ick
seyde : Nit, want ghy hebt v beneficye gecocht, oft sy zijn v gegeuen, ofte ghy hebtse gewonnen met dienen, maer die God ghesonden heeft, die zijn van den aenbeghinne der werelt anders gesonden. Sy seyden dat sy my met schriftueren souden toogen, dat
sy ghesonden waren. Ic seyde : Toocht . Antw. Dat ist, dat Petrus
den sluetel was gegeuen, ende by was Paus ende by was hem
gegeuen ende zijn nacomers . Joos . Toocht my datter naecomers
staet. Antw . Pat salmen v wel toogen . Joos. Toget my dan . Doen
las Ronse in een Testament, Mattb . 16 . Van dat Christus vraechde : Mat. 16 . b .13.
Wie seggen de lieden des menschen Sone to zijn? Tot daer Christus seyt : Ick geue u den sluetel, doen en stonter van geen nacomers . Doen seyde by : C by hebbet wel ghehoort, doet ghy niet
Joos P het is so lanck, ick soude voort lesen, maer het is to lanek
were. Joos . Ic wil dat ghy voort leest . Rons. hoe verre? Joos .
Tot daert staet van de nacomers . Ron . Ghi hebt wel gehoort dat
by seyt : 1' Op desen steen sal is mijn Kereke funderen . Also is Mat . 16 . c.18 .
by gefundeert op S . Peter, ende by was Paus . Joos. Christus ist
fundament, geljjc als Paulus sey t, 1 . Co. 3 . seggende : * Daer en 1 Cor. 3 . b. 11 .
mach gheen ander fundament gheleyt worden, behaluen Batter
ghe f /leyt is, dwelcke is Chrietus Jesus, Maer Peter en is tfunda- Fol. 119 v°.
ment niet, noch by en fundeerde de Kercke niet op Peter, maer
op de belijdinghe van zjjnen gelooue, daer by beleedt : -I- Ic belijde Mat . 16 . c .18 .
Bat ghy zit Christus den leuenden Soone Gods, Soo is Christus
Ban Bat fundament. Maer laet ons spreken (seyde ick) vanden
sluetel, ghy valt vanden sluetel op de Kercke, ghy segt Bat ick
V

Bus voorkwam : al doet bgiJ' dit
9 Verdrinkt mJi' heimeliJ'k des nachts hetgeen
b
nog zoo in 't verborgen ziet het de Alwetende dan ziet het genoeg yolks ,; dan
is dat evengoed alsof een aantal menschen het aanschonwen,
root
g~genoe gb om het
aan het licht to bren bgen . Immers de Heer > die 't ziet> zal zich wel wreken . In
zjne ~ e vo1 gen
wordt uw niisdrJi'f o1penbaar .
.
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van deen op dander loope, blijft ghy by een'), ende toocht my
gelijc als ghy geaustineert hebt, als dat Clirietus seyt : Ick gene v
den sluetel ende uwe nacomers . Sy seyden : Dat sullen wy v wel
togen . Mer hoort, tis dit, aeyde Polet, ende quam voort met een
vernufte reden . Ic seyde : Ic en ben met geen reden to payen,
toocht my int boec. Doen seyde Ronse. Wy wetent wel van buyten, so doet ghy oock, hooret ons van buyten spreken. Ick seyde .
Leset. Sy seyden : 1st niet alleleens veer '') wijt lesen oft spreken
Joos, hoort dat is v seggen sal . Ic seyde : Ic en ben met geen
seggen to vreden . Doen zijt niet lesen en wilden, doen sprac
is den hogen Baeliu aen, ende Roegaergijs 3 ), ende scide : Diijn
ileeren, is begeere dat ghy my bystaet in dese sake, ende doet
haer dit lesen, oft is segge, dat ghy geweldige zijt, ende geen
Rechters . Doen seyden sy : Leset hem . Doen lasen sy, Mat . 16 .
Ronse last, Doen hit niet en vant, Overt by (so wit als snee ~) )
Doen seyde by : Het en stater niet . Polet. Die selue woorden en
Mat . 28 . c. 20 . staen daer niet, mer den sin staet, Mat . 28 . Ende las : * Ick blijue
by v totten eynde dea werelts . Joos . Dat en is niet daer by seyt .
Ic gheue v den sluetel, ende uwe nacomers . Polet. Wilt ghy iuyst
die woorden hebben, die en etaender niet, maeet ghy daer of so
vele? Joos . Neen ick, maer om dat ghy segt, dat ghjjt my too-//
Fol. 120 b. gen sout . Ron . Swijcht ghy, ghy en zijt niet sprekens weert . Joos .
Waerom soude ick swijghen, da,er ghy met uwen valschen Mandamenten hebt vercreghen, dat noch Procureur noch Aduocaet voor
ons~ spreken en mach, noch geen vrienden, wilt ghy niet dat is
spreke, hadt my dan daer achter int cot laten liggen, Mer is en
sal niet swijghen, om v noch om niemandt, ick en ben noch dief
nosh moorder, noch vrouwen schender, waerom soude ick spreken
laten? ick sal my verweeren ten fijne 5) dat mij mijn leuen gelt,
Job. 27 . a . 3. ende niet swijgen, also langhe als my de * tonge inden moat
roert, maer swijcht\ ghy N . fi) ghy en zijt niet sprekens weert . Ghy
7

1GiJ' zegt, dat ik telkens van het eene punt naar het andere afdwaal : houd
2 ))Is 't niet eenerlei of wiJ' het lezen enz ."
giJ' dan voet biJ' stuk .
Van Braght verstond dit uweer" niet meer en maakte er »waer" van .
3) Een der rechters die Rog ier GJi's of Ro~arius
heette ?
~
4 Zoo in alle uitgavers, tusschen ronde haakJ'es f terwiJ'1 d e woorden, die de uit .
gevers op fol . 56 vo, 206 vo en nog op een paar lpleatsen tet verduideliJking in den
tekst voeg den tusschen vierkante haak'es
staan . Miss chren was. in den brief -~
't komt J'uist in 't schriJ'ven van Joos hint e mer voor , o, a . fol . 113 vo en 114 v o
hier jets biJ' vergissing weggelaten en vond dearom de uitUever het noodi~,~ een
~
Paar woorden in to voegen ; wet hiJ' op eene ander e wJi ze wilde aanduiden dan
wanneer hiJ' jets ter opheldering inlaschte . Van Braght heeft die haakJes verplaatst
•
5 ))Met het oog hierop dat bet (»dat" voor ))dattet
mia n leuen eldt .
6 Evenals op andere plaatsen v oor ons. »N. N ." , een Petsoo die aanaedul
wordt maar (lien men niet met name wil noemen .
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aielmoorders, ghy * vianden des Cruys Christi . Doen leyden sy Phil . 3 . b .17 .
my noch voor to diaputeren . Ick seyde : Voor t Schepenhuys maer
hier niet . Antwoort . Daer en salmon v nict brengen . Joos . Wel,
so ;- doet dat v belieft, ick hob v mijn gelooue beleden, int eerste Jer . 26 . b .14 .
doen ick hier quam, ende ick hebt v hier to voren geseyt, moor
dan vjjftich werf, ende segt v noch, dat ick niet en houde van a1
V cremerye, noch van eon punct dat de roomache Kereke hout .
Ronse . Bout ghy niet vant Sacrament? laet hooren wat ghy daer
of hoot . Joos . Eenen afgod, eon beetken bloemen '), ende hadde
ick uwen oly, da,er soude ick mijn schoenen meede smeeren . Ron .
tiVy hooren wel, dat ghy stout ghenoech zit. Doen begonster
eenen strijt, ende meenden my to oucruallen, ende is weerde mij
vromelijc met des Heeren Woort, alsoo omen knecht toestact, die
zjjuen meester lief heeft . Ende de ~` Heere gaf m} so to spreec- Luc.21 . b .14.
ken, dat ick binnen Brie vren niet eon reden en sprack, sy en
bloom daer in to tort . Doen werter vant Menschwerdinghe verhaelt, hot welcke sy // wilden wtuoeren op de stomme letter 2). F'ol . 120 v° .
Mat . 1 . Pit is dat Boeck der gheboorten Jesu Christi des Soons Mat . 1 . a . 1 .
Dauids . Waer op dat ick seyde datter stont . Matth . 22. Doen Mat . 22 . d . 41 .
Christus vraechde den Scriben ende Phariseen : wat dunct v van
Christo, wiens Sone is hi ? Sy seyden : Dauids . Hy seyde tot haer
Hoe noemt hem dan Dauid in den geest eon Heere P daer by seyt
* Die Heere heeft tot mijnen Heere gheseyt : Sit tot mijnder rech- Peg . 103 . a . 1 .
ter handt, tot dat ick ewe vianden legghe tot eon bancke uwer
voeten, 1st dat hem Dauid nv eon Heere noemt, hoe is by dan
zjjn Sone? Ende niemant en condo hem eon woort antwoorden .
Ende noch verha,elde ick haer * vande figuere Melchisedech, ende Hebr . 7 . a . 1 .
Apocalypsis int laetste, dat by de 'F wortel Dauids is, De welcke + A p . 22 . b16 .
Si niet hooren en wilden, ende bloom op harm stommen text .
Doen ick dat hoorde dat sy haer ongelijck niet en wilden kennen,
doen seyde ick : Wilt ghy van hot menschwerdinghe spxeken, oft
van eenighe saecken des gheloofs, coemt voor dat Stadthuys . Doen
seyde Polet : Wie soude daer oordeelen, wie ghelijck ofte onghelijck hadde . Joos. Dose ghoede heeren . Polet. Sy en verstaen de
Schriftuere niet . Joos. Sy verstaense v wel ghenoech om hier to
disputeren, oft int Schepenhuys, sy behoorense dan oock wel to
verstaen, om voor dat Stadthuys to disputeren . En verstaen sy de
Schriftuere niet, soo behooren sy haer wel to schamen dat sy
Rechters zijn ouer dose saecke, daer sy de Schrift niet en verstaen .
Daer ghebuerde so veel, dat ick in eon ha,nt pappiers niet schrij1Bloom van meet >; de ouwel .
2 Voltrekken bouwen op de domme letter
tier woorden zonder dat met den zin of den geest daarvan to rade wordt laagaan .
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uen en soude hire vernuftheyt . Ende ick beuele alle lieue Vrienden, ende alle broeders ende Susters in den Heere, in de handen
Fol . 121 r •° . des // Iieeren : Ende bidde haer altesamen dat sy haer willen
Ephe . 6 . b . ll . cloeckelijek * wapenen, want het is noot, ende als sy comen son
verre als ick bon, dat sy haer niet en gheuen tot disputation, want
Mt. 24 . b . 24 . waert * moghelijek, sy souden ons van der waerheyt trecken . Ic
laet v weten dat is so wel gemoet bon, dat is niet en soude conMat . 5. a. . ll . non geschrijuen de vruechde ofte t blijschap die ick hebbe, ende
ick hoepe dat den zegel van down brief sal zijn hot aflegghen van
mijn lichaem, Daer toe gene my de Heere zijn genade, op datter
zjjnen naem mach door ghepresen worden, want ick en soecke
Acto .l0.d.3Z .
anders niet, dan des Heeren Prijs . t Niet
moor, blijft den Heere beuolen,
ende dat woort zijnder
genaeden .
AMEN.
Bidt den Iieere voor my, ick
wil den Heere gheerne voor
v lieden bidden.
Sy seggen : Chrietus is Dauida Soone, verstaet tbediet t) .
Is by Dauids Sone, soo en is by (bodes Soone niet .
Want niemant en heeft twee Vaders, twaer tegen natuere .
Maer Christus is den eenigen Soone van Ciodt den Vader puere z) .
Q

Eynde van Jooskinta
Belijdinghe .

1 De beteekenis ii .l. van dit hun ze en . Doze zoekt de vervaardi er van dit
sgezinde menschwordingsteer belJi'dt hierin dat de mensch
verse,
die de dooPb
J
Christus dus - anders dan die leer inhoudt - n i e t Gods wezenliJ'ke zoon zou
ziJjn . Van Braght voegt in regel 1 en 2 voor ))Dauids Soone" in : ))oorsP ronkeli'k"
;
J
d, i . naar ziJ'ne afstamming, z"ne
~
herkomst ;~ en dit zeker om to doen opmerken
dat Christus ook volgons die menschwordingsteer wel in zJ
i'ne hoedanigheid van
Messias op den naam Davidszoon aansPrack had, maar niet uit kracht van ziJ'ne
geboorte nit Maria, niet omdat hiJ' door haar lichameliJ'k van David afstammen zou .
2 Misschien behooren doze vier regelen tot het door Joos geschrevene . Maar
het kan even goed eene bladvulling ziJjn, door den drukker her ingevoegd, omdat
hiJ' steeds met iederen nieuwen martelaar eene nieuwe 1)ladzi'de
wil aanvangen
J
en nor ons o de vooraf aande eene ruimte wit wil laten . Om dit laatste to vermiJ'den was op doze Plaats van het boekJ'e en char alleen, maar char ook toevalli g
zoowel in n° . 1 1562 als hier in n° . 4 1570, zulk eene bladvullinn onmisbaar .
Merkwaardig is nor dat de uit evens van het Groote Offerboek van 1615 dit vers
hebben uitgelaten, vermoedeliJ'k om dezelfde reden waarom ziJ ' ook fol . 131 v° 173 vo
en 248 ro uit hun herdruk van de brieven uit het Offer des Ileeren eeniga volzinnen of woorden we lieten
. 0p al die vier l'laatsen n .l . wordt de oud-menniste
~'
menschwordingsteer ) die ziJ') Waterlandsche Doopsgezinden, verwierPen, met nadruk
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Q Een Liedeken van Joos-

Fol . 121 v°.

kint, Nae de wijse : De Mey staet
nv in zijnen tit 1 ) .
DE meeste vruecht coemt door Godta woort
Waer door de Christen verquicken
Veel vromicheyts werter gehoort
Binnen der Stadt van Cortrijeken
Vanden gheuangenen Jooskint
Die Christum vyerich heeft bemint
En liet zijn leuen vrijmoedich
Bezeglende Gods woort bloedich .
Hy quam voor die Sophisten staen
Segghende, moats v begeeren
Wanneer hebt ghy laetst biecht gedaen ?
Wat wilt ghy dat nv voorkeeren ? 2 )
Want dat ghy my dus vangen liet
AIsulcx is ymmere niet geschiet
Ghy moist 3) hoe mijn saecken stonden
Neen wy, sy deer op vermonden .
Van wien coemt ghy, oft wt moat naem?
Wy comen van Godes weghen
Ick gelooft niet, sprac Joost bequaem
' Want om wet„en mijn gelegen 4)
Hebt ghy my geleuert in hant
Maer die de Heer om leeren wt sant
Ten is niet geweest haer seggen
Yemant in banden to leggen .
Noch spra.ek Joost met eenen afkeer
Van die Prelaten en Staten
Ick gheloof aen Christum den Heer
* Die hem voor my heeft dooden laten
beleden . 't Is die »vervalsching , die door de uitgevers van de derde uitgaaf van dat
Offerboek 1626, ditmaal voorstanders van die leer, Twisck c . s ., in hunne voorrede hefty'g ~vordt gebrandmerkt • waarop toen Alenson in ziJj n Teqhenbericht haar
o en to verontschuldigen . In die uitgaaf van 9626, ook in de vierde van
heeft pg
463'1 alsmed e in Van Braght
~ ziJjn die uitgelaten woorden op al de vier genoemde
.
Zie Doopsq ~ ezinde Bi'draqen, 9870, bl . 75-79 ,.1899, hi . 437 .
laatsen
weer
ingevoegd
p
4 N0 . IA van den Ausbund t : ))Die beste Freud ausz Gottes Wort", met het
o pschrift : Emn antler Lied von einem der wird Jost genandt, zu Cortrick verbrandt
An . 9553. Geht in Jor~,g Wagners Thon .
brengen .
2 aHervorkehren" ; voor den dag, o n den voorgrond
~
4Toestand .
3 ))Of giJ' moist heel goed hoe enz ."

Ronse .
J o05 .

Joo5 .
Ronse.

Eea. 53. a . 8 .
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Rom . 5. a . 6.
1. Pet. 3. c.t8.

tJoan .l0 .a .12 .

Runse.
Fol . 122 r° .

Juvs .
+Joan .l(J all .

Ronse.

Jooa .

Polet .
Joos.
*LTim .l .c .l0.
Mat. 28 . c . 19 .

Act . 10 . e. 4 :3 .

Joos.
Ronse.
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Niemant en isser onder v
Tsy Paep, Proclielpaep '), Deken no
f Die zijn leuen soude deruen
Ende voor my willen steruen .
Wie leert dat? (daer van bescheyt doet) 11
Christus, en seyt : 1- Een goet Herder
Laet tleuen voor 4jn schapen soet
Maer ghy verstoot my al verder
Verdoemende, bljjf ick hier by
Daeromme ist wonder, sprack by
Dat ghy lieden suit ghehenghen
My aldus ter Boot to brenghen .
Na dien ick ben in een propoost
Waerom men my sal verdoemen
So laet my gaen West ofte Oost'
Om tot een beter to comen
Van v willen wy scheen geris 2)
Jae my ouergeuende gewis
Stracx voort in des Rechters handen
Om vast to houden in banden .
* Paulus wel ouergaf Satan 3)
Also doet ghy my oock mede
G}heeft mj niet in sReehters hant dan
Paulus doch so niet en dede
Christus dat niet leert, t maer beual
Dat Euangely oueral
Te vercondigen op eerden
Voor cleyn en groot van weerden .
Hy geboot niet, die niet en wil
Gheloouen, int Cot to steecken
En to leggen in boeyen stil .
A1 die Christo hoorden preecken
Iiebben die selue ghelooft hem
Oft' oock die Apostelsche stem ? 4)
Doen warier daer een die seyde
Neen deer op met corticheyde .
Sijn sy den al ter doot geleyt
Die niet geloofden haer woorden ?
Neen, hebben sy weerom geseyt
2 Rasch scheden, scheiden .
1 »ParochiePasP", met euPhonische 1 .
3 Paulus gof wel sommigen over aan den satan .
4) N .!. en tech is bun, schoon niet geloovende, door de aPostelen geen geweld
aangedaan.
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Deden syse niet vermoorden
Ende ghy voor Steehouders gaet
Hoe coemtet dan dat ghy bestaet
Ons lieden aldus to dooden
A1 waren wy (als ghy segt) snooden . //
En hebt ghy oock ghelesen niet
-F Hoe Iielias heeft beuolen
Baals Priestera to doon met vliet
Jae ick, en v onuerholen
Wt to roeyen, dat faelter noeh
Want ghy dient meer Baala bedroch ')
Bract en suypt meer dan sy plegen 2)
Met Jesabel wel to degen .
Sy brachten Augustijn by int ent
Dies zijnde Jooskint tonvreden
Sprack : Die en is my niet bekent
En brengt van hem voort geen reden
Want ick en houd geen leering meer
Dan der Apoatlen van den Reer
En der heyliger Propheten
(Voorseggende Gods secreten) .
En die woorden onses Heylant
Ghebracht van des Hemels Throone
* Wt den mont zjjns Vaders playsant 3)
En heeftse bezegelt schoone
Met zijn preciose bloet dier
Daer voor begeer iek tgaen int vier
Sprack desen Helt stoutelijcken
Sonder eenige beswijcken .
En als duysent vjfhondert iaer
Drienvjftich Overt geschreuen
Stont Joos aen een staeck openbaer
Daer by gheeynt heeft zijn leuen
lily heeft den strijt vroom wtgevoert
Als een stout Camper onberoert
Broeders wandelt so met lusten
Dat ghy met Gods orient muecht rusten .
Fixes. //
9 De
aaf van 1570
uitg~
heeft ))Bawl tbedroch" ; zoo ook de daaroP volgende ,
eerst die van 1590 en de latere uitgaven hebben den tekst verbeterd zooals ik
dien hierboven oPneem .
2 ImPerfectum : Plachten .
3 aPlaYcant", liefeliJ'k, verheugend, zal wel bJi' mont" behooren . Of biJ' ))die
woorden" ?

Joos .

Fol . 122 v° .
Polet .
+3 .Re.1 S.e .40.
Joos.

Joan . 7 .6 .16 .

12 . g . 49 .
14, a . 10 .
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Q

Dit is die

Belijthnge van Cities de

Praet, inde gheuanekenis wesende to
Ghent, ende is aldaer om des
Heeren woort omgebracht, Anno .
1556 1).
1 . Cor.1 . a . 3 .
G}Henade ende vrede van Godt onsen Vader ende Heere Jesu
Ephe. i, a . 2 . Christo, sy met v lieden to samen mijn liefste broeders ende susters in den Heere.
Ephe . l, a . 3 .
Gebenedijt ei God ende de Vader Jesu Christi, die ons * gebenedijt heeft met alderley gheestelijeke gebenedijnghe int hemelsche
wesen door Christum, ghelijck by ons wtuercooren heeft door den
selfden, eer der Werelt gront gheleyt was, dat wy souden zijn
Eph . 4 . a . l . heylich ende onstraffelijc voor hem finder liefden . -I- Een yeghelijck
onder v die neme zijnen roep waer, daer in dat by gheroepen is,
op dat v die Nathan daer mede niet en queue in uwer beproeuinge
Heb . 3 . b .13 . * ende vermaent neerstich die een den anderen in der liefden,
10 . c . 24 . want ick wil v lieden wel vermaeninge schrijuen, maer den tijt en
1.Tea .5 .b .11 . is my niet wel daer toe ghelegen, want ick worde seer gewaeht 2)
vanden stockmeester, die den Deecken seer ontsiet, ende beureest
is voor hem, nochtans ben ick seer genegen, om v lieden wat to
schrijuen van mijnder examinatien, ende van der Papen boosheden,
ende versierde loegenen, daer mede dat ai my meynen to verdoemen, maer Godt sy lof, dat by my het velt helpt behouden . Dit
Fol . 123 v° . scrijue ick v lieden oft // yemant daer door mocht ghesticht worden, van die noeh ionck zjjn .
Q Ten eersten, nae dat is geuangen was op den sesten dach,
hadde is seer bedroeft geseten, ende bedruet, ende awaer van her1 Van hem is verder niets bekend evenmin als van Joos lout, Zooals boven is
oPgemerkt, ontbreken de gentsche sententieboeken van deze J'aren .
2 Stren behoed bewaakt .
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ten, dat vleysch was seer verschroemt 1) : Nv moet icker aen, ende
veel meer ander strijts aen wijf, aen kinderen, ende de * Satan 1 . Pet . 5 . a . 8 .
die my om ginek, om my to verslinden met veel wonderlijcke aenuechtingen, dat to lanek waer om to verhalen . Ende op den sesten
dach voor die noen, quam die stockmeyster, ende riep my wt, daer
ick in gesloten was, seggende : Claea, coemt hier beneden, volcht
my, Ende by ginek voor, Ende mijn herte ontstack my van
vruechde totten Heere mijnen God, also dat alle mjjnen druc ende
benautheyt van my gedreuen was, gelije het atof van der straeten
slaet met cracht . Doen dachte ick : Och genadige God, nv beuinde
ick dat ghi * getrou zijt in uwer beloften . Heere ~ regiert nv Heb .10. c .23 .
. 21 . b .
mijnen moat na uwer beloften . Doen leyde by my in een tamer Lute
daer sat de Voorschepen, ende noch twee Schepenen met hem,
ende die Baeliu, ende een man met eenen grooten baerde, die een
groot boeck hadde om to schrijuen, ende sy besagen my seer, doen
ick in die tamer quam, * ende ick dede seer groote reuerencie, 2 . Pet . 2 .b .13.
ende ick boot haer lieden to semen vrede . Ende die stockmeyster
stelde my eenen stoel, ende seyde : Claea sit deer neder, tis soo
die ordinantie. Ende iek sat deer in met eenen blijden moede, het
herte totten Heere mijnen God, niet denckende op my seluen,
noch op t geen dingen die op deser werelt zyn . Doen seyden sy : Collo . 3 . a . l .
Deckt v hooft . Ick seyde : IEet en betaemt nv niet wel . Ende de 1 . Joa. 2 .b .15 .
Baeliu vraechde my : Hoe is uwen naem : Ick seyde : Claes de
Prtiet. Doen seyde by : Scrijft // dat, ende geboren deser Stadt . Fol. 124 r° .
Doen vraechde my die Schrijuer : Sydy van hier geboren? Ie seyde
Ic en weet anders niet . Baeliu . Waer hebdy so lange geweeat
Claes, de laetste reyse doen ghy wech waert, so lange wten huyse .
Cla . In Emderlant 2) . Ba. Wat ghinct ghy deer waken ? Clae . Ick
vernam dyer int lent, oft joker niet en hadde weten yet to copen
of to vercopen eenich goet ofte yet to doen, drier is mijn broot
hadde mogen mede winnen . Bael. Jae, ende om die broeders to
besien, dat hour ick weL Claes . Jae Heer Baeliu. Bael . Ja Claes,
hebdy een under doopsel ontfangen, den ghy ontfinct in uwer ioncheyt, als ghy kersten ghedaen Overt? Cla. My en gedenet deer of
niet, als ick so ionck was . Baeliu . Hebdy een doopsel ontfangen,
daer of dat v gedenct Claes ? Cla. Ja heer Baeliu . Ba . Hoe lunge
is dat geleden ? Cla . By vier iaren . Doen verwonderden sy haer
alle seer. Die Baeliu vraechde my noch eens : Hoe lange seydy ? 3)
7 Verschroomen
van schroom beven . Claes verzwiJg' t het ook verder, fol .
125 vo, niet hoe zwaar het hem sours vigil getrouw to bliJ'ven .
2 Niet alleen in Afnsterdam en in Friesland maar ook in de vlaa msche gemeenten was de betrekking met Emden reeds zoo vroeg > in 1550 > zeer levendig .
Zie fol . 40 ro en elders .
3 Zeidet giJ' .
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Doen seyde de ander Schepene : By vier iaren . Doen each my die
Baeliu seer aen, ende vraechde wie sy waren, die met my verkeeren, ende die van mijne broederen waren, die oock gedoopt waren .
Ende ick seyde. Tis once wijs niet malcanderen to vragen, van
waer sydy? oft waer woondy? of hoe beet ghy? of wat doet ghy?
Baeliu . Ghy lieden en willet niet weten . Cla. Neen wy heer Baeliu .
Bael . Bat doet ghy om dat ghi niemant belasten en soot . Clae. Ja
Prou . 1 . a . ll . wy heer Baeliu, want wy weten wel, datmen seer nae * ons bloet
Mt . 10. b .16. gtaet, ende die Heere heeft ons toeghelaten, dat wy t voorsichtich
wesen sullen als serpenten. Doen greynden 1 ) de Baeliu op my,
ende sy spraken seer veel Latijns onder malcanderen . Doen vraechde
Fol . 724 v 0 . d e Baeliu : Waer wart // to doen, dat ghy v doopsel ontfingt ?
Claes . Tot Antwerpen . Baeliu. Waer daer? Cla . Tusschen S . Joris
poorte, ende de Coeper poorte. BaeL In wat hugs? Ciaes . In eon
cleyn nieu huysken. Bae . Wat ambacht dede men daer in? Claes .
Ick en each daer gheen ambacht doen . Baeliu . Ja Claes wie wasser by? daer moesten ghetuygen by zijn, die ghetuychden dat ghy
eon Brooder waert. Ciaes. Daer waren drie oft vier persoonen by,
die jut hugs woonden, ende eenen die my daer in leyde . Baeliu .
Wie wart die v daer in leyde ? Ciaes . Hot was een ionck man .
Baeliu. Van waer was by ? Claes . Ick en vraechdet hem niet .
Baeliu. Hoe veel wasser daer met v ghedoopt? Ciaes . Wy drie .
Baeliu. Van waer waren sy? Ciaes . Ick en vraechdet henlieden
niet. Baeliu, wat ambacht deden sy ? Claes . De eene was eon Metsers knape, soo my dochte . Baeliu . Waer wit by v to vinden, die
v daer leyde ? Ciaes. Hy hadde my dach gheset 2) inde Cooper
Poorte. Baeliu. Wat wist ghv oft de Dooper daer inde Stadt was?
Claes. Iek hadde in diuersche stonden daer nae vernomen als icker
ginek om mijn Coopmanschap, ende doen hoorde ick dat by daer
was . Baeliu . Waer hoorde ghy da.t by daer was ? Doen seyde de
Voorschepen : Sy kennen al haer lieden Voleken . Baeliu . Dat huysken daer ghy ghedoopt waert, woonen sy daer noeh, oft on weet
ghjjt oock niet? Claes . Dat huysken was torts daer naa heel wt geiaecht . Bael . So on weet ghy daer niet of to spreken, en doedy ?
Claes . De eene track na Engelant, dander was gebrant, dander en
.
1 .Tim . 3.a .2 weet is niet waer sy voeren . Bae. Wat man vast, die v doopte?
Fol . 125 r^ . Cla . Hot docht mi eon * onstraffelijc // man zijn . Baeliu . Ja Cla,es,
wat weet ghy vanden man die v doopte, oft by onstraffelijck was?
Doen seyde eon vanden Schepenen ? Hy heeft geseyt : Heirs docht
dat by onstraffelijc was. Doen seydc de Voorschepen : Dose lieden
1 Valsch lachen of griJ'nzen .
2 Ecne ontmoetinbr met tniJ' bep~
aahl ; een our vastgestela .
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preecken oock, doense niet? Doen seyde de Baeliu tot hem : Wy
plegen ') dat alle to vragen, maer wy en vseren dat niet meer .
Ende sy cloncken de belle, dat de Stockmeester comen soude, ende
my wech leyden . Ende dit schreuen sy . De Schrjuer vraechde,
vat volck van Ghent dat ick to Emden gelaten hadde. Ende ick
en wilde hem niet antwoorden, om dies wille, dattet zijnen dienst
niet en was to vraghen . Ende doen seyden de Schepens tot my
Claes, wy sullen mannen seynden, die sullen v leeren dat rechte
gelooue . Cla. Pat rechte gelooue hope ick dat ick hebbe, ende
willen sy my daerin verstercken, soo sullen sy my willecoem zijn,
maer willen sy my dear of trecken, so en begeere ickse niet . Doen
seyden sy seer : Claes, hoortse, hoortse altijts . Doen bedancte ick
Schepenen ende Baeliu allegader hertelijc, dat sy met my gemolesteert warm . Ende de Stockmeesters bode wees my opwaerts to
gaen, Doen ginc ick opwaerts . Ende ick Overt seer swaermoedich,
dat sy my niet geuraecht en hadden na mijn gelooue, ende twee
dienaers hadden staen hooren aen de duere, die quamen boueu by
my, ende quelden my met veelderley dingen, ende seyden : Arme
bloet als ghy zijt, die v leuen daer voor laten wilt, ende v wijf
ende kinderen laet ghy inden noot, ten is niet wel ghedaen, dat
ghy v houweljek breeckt, want Godt heuet seine inghestelt. Ick Gen . 2. e .24 .
seyde : Ic en breke mijn houwelijc niet, noch mijn huysurouwe
ooc niet, mer dims schult ist, die my van mijn huysurouwe ne-//
men, lien staet wel toe to sien, wat sy doen . Sy seyden : Ic soude Fol . 125 v°.
al spreken, so sy hooren wilden 2) . Ick seyde : * Dat en heeft my Mat . 10 . c. 32 .
Godt niet geleert. Ende is vermaende henlieden, dat sy haer wachten souden aen sine bloet to grijpen oft to comen . Ende is sprac
hen wel tegen, ende sy gingen wech, ende baden God, dat by mi
wilde verleenen mijn meeste salieheyt. Doen sat ick daer alleene 3),
ende , de t Satan quam mi tenteren inwendich voortbrenghende : 1 . Pet . 5 . a . 8 .
Arm mensche, sydy hier om ws geloofs wille ? de heeren en vragen v na geen gelooue, dan na den Doop die ghy ontfangen hebt,
van alsulcken man, ghelijek ghy wel weet, ende quelde my, met
a1 dat by conde voortbrengen, by dede zijn beste om my neder to
werpen . Doen dacht ick : 0 ghy boose tenteerder, ghy -I- moorde- Joan . 8. d . 44 .
naer, ick beuoele wel dat ghy zit de selue die * Petrum quelde, ~ 1 . Pet. 5 .a.3 .
daer by ons mede ghewaerschout heeft . Ende ick vloot tot G}odt,
ende hief een geestelijck t Liedeken op, ende sanek met vruech- Jaco . 5 . b .13.
1 Oud imperfectum : Plachten .
2 »Ik zou maar alles zeggen, zooals ziJ' het gcarne wilden hooren ."
3 Wat nu volgt is eerie der weiniga Plaatsen in deze brieven, waaroP de martelaars den bangen zielestrJi'd, die zeker menigmaal in hen gestreden is, can de
hunnen blootle en .
IL
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den, ende worde vrolijc ende blijde, dat ick dien storme door ghestreden hadde. Daer was ick ontrent thien Weecken .
Q Doen quam de Stockmeester, seggende : Claes, coemt herwaerts, hier zijn twee bontecraeyen t), ende beual my seer, dat ie
soude peynsen om mijn wjjf ende kinderen . Ic seyde : Ic peynser
Mat . 10 . e .37 . genoeeh om, maer Christus heeft geseyt : 1- Wie niet en verlaet
Luc.14 . c .26, vader, ende moeder, suster ende broeder, wijf, kint, iae zijn eyghen
leuen, om mijns naems wille, die en is mijns niet weerdich . Icy
seyde : Tis waer, diet gedoen 2) can. Doen leyde by my in een
tamer, daer twee Jacobinen waren : Die streecken haer Cappen af,
ende is dede mijn Bonette af, ende sy boden my goeden auont,
Fol . 126 r °, ende ick henlieden ooc . De eene vraech//de mij ? Hoe heet ghy
mijn orient? Ic seyde : Claes, ende ick seyde : Hoe heet ghy ? Hy
seyde? Broer Peter de Backer. Ende by seyde my, hoe dat by
geweeat hadde totten Voorachepen, ende dat die begeert hadde, dat
by my soude comen onderwijsen tot den rechten ghelooue . Ick
aeyde : Dat heb ick van Godt ontfangen . Vrage. Wat is v geMat.1G. c.16. looue? Cla . Ick gelooue alleen in Christum Jesum, * dat by de
Act. 4. a . 12 . leuendighe warachtige Sone (hods is, ende datter -f - geen ander
salicheyt en is in Hemel noch op Aerden . Vrag . Ieser anders niet
to geloouen? waer blijft de Moeder de heylige Kercke, daer wy
in geloouen moeten? Claes . Weet ghy wel welt dat de heylige
Kereke is? Vrage. Weet ghijt wel? latet my hooren . Cla. Ic
vraecht v, want ghy spreeckter a£ Antw . De selue diet geweest
is van Christus tijden af, ende der Apostolen tijden af, ende die
de Apostolen onderhouden hebben, ende noch doen . Cla, . Weleke
is dat? Antwoort . De moeder de heylige Roomsche Kereke . Claes .
Is dat de Apostolische Kercke. Antw : Jaet . Clae . Hebbense de
Apostolen also onderhouden? Ant . Ja sy, euen gelijck wy, min
noch meer. Claes . Hebben de Apostolen Misse ghedaen ? Ant . Ja
sy. Clae . Waer statet geschreuen? Ant . Ic salt v toogen. En by
1 .Cor .ll.c23 . toochde my totten Corinthen, daer Paulus spreect vanden Auontmael . Ic seyde : Hy spreect daer van dat broken des broots, dede
by deer Misse, gelijck ghy lieden doet? Ant . Jae hy, nocli min
noch moor din wy en doen . Claes . Hebben de Apostolen veruolcht,
ende haer lieder Kercke gehouden met den viere ende sweerde,
gelijek ghy lieden doet? Ant . Ja sy, sy hebben bloet gestort, ende
Mat. 26, e . 50. verraden, ende doot geslagen . Cla . * Malcus bloet was gestort van
1 Uit de aanduiding als Jacobinen eeniga regels verder blJi'kt dat dit Dominikanen ziJjn . De uitdrukking is zeker een sPotnaam in den volksmond . De Dominikanen dra en een zwarten mantel over een wit kleed .
2 Vlaamsch voor ))doen" .
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Petro, ende // t Judas verriet, maer waer hebben sy yemant doot Fol. 126 v^ .
geslagen P Ant . Petrus versloech t Ananias ende Sapphyra met mat. 26 . b . 24 .
den sweerde van zijnen monde, dat sy ter doot neder vielen . Ende Acto . 5 . a . 5 .
by lachte ende stet zijnen vinger op, Doen seyde ick : My dunct
wel dot ghy zijt vanden genen deer Paulus of spreect, 2. Timot . 3 . 2 . Tim. 3 . a. 2 .
Waeraf dat wy vlien sullen, want v lieder sotheyt en blijft niet
verholen, maer openbaer voor de menschen, want ghy sit en spot
ende en draelt i), ende toont wel dat ghy menschen zijt van gebroken airmen, die altgt leeren, ende nemmermeer totter waerheyt
en comen . Ende ick strafte hem seer, ende by wilde noeh veel
spreken, ende my onderuragen van den Doop ende Menschwerdinge
Christi, ende ander Articulen vanden gelooue, maer ick hadde voor
my genomen, green disputacie tegen hen lieden to waken, sonder
Schepens deer by to zijn, din to belijden gelijck is hier bouen beleden hebbe voor henlieden . Doen sy hoorden, dat is niet meer
hooren en wilde, ende stout om gaen, so seyder oock een : Och
Claes, hoe iammerlijc sydy verdoolt, ende noehtans heb iek v so
lief, ick wilde wel dat ghy van mjnen sinne waert, ende dat iek
mijn lichaem soude laten verbranden . Och arme mensche, is wil
voor v bidden ende doen bidden als ick preke . Claes. Ic en begeere niet, dat ghy voor my bidt, noch doet bidden, want v lieder
gebet is ydel, ende en Overt t voor God niet verhoort, so lange kith . 3 . a . 4 .
ale ghy lieden blijft in uwe boosheyt . Antw . Dyer mach misschien Joan . 9 . d . 31 .
een oft twee zijn in al den hoop, die goet is . Cla. Trect henen,
want ghy eoect to couten 2). Doen ginek by al lacchende wech,
ende seyde : Ic sal voor a doen bidden, oft ghy wilt oft niet en
wilt, want ghy behaecht my wel, ende ick wil noch weder comen. //
Q Daer na ontrent noch twee weecken, quamender twee vande Fol. 127 ~b.
selue Bende, de eene was een grof vet man, die seer veel claps
in hadde, ende de ander was seer fel ende grijpich in de woorden, ende wilde my seer aenuallen om to disputeren, maer is en
wilder niet aen, den met veel vragens, die ick henlieden opwierp,
gelijek ick de ander hadde ghedaen, ende liet hen haer selfs boosheyt ontdecken . Want deer warm seer veel gheuanghenen comen
stem achter onder de tamer venster, ende de tamer duere, om to
hooren, ende dat wiste ick wel, daerom vraechde ick to meer, om
dat den eenen so veel claps hadde, ends quam by draneke 3 ).
Q Doen iek ontrent seuen weecken geseten hadde, was iek of
geroepen, ends gheleyt in een tamer, deer sat de Deeeken van
9 N°. 11, 9599 en ells lateren : ))spot
en draelt" ; giJ' zit to spotten en dwaasheden to zeg gen ." ~Draelt" van »droelen", zie VerwiJ's en Verdam > II, 422 .
2 Babhelen .
3 DZooveel raats
had : wet van den drank kwam ."
P
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Ronse met zijnen Clerck, ende noch een persoon by hem . Ende
de Deecken hiet my sitten, ende ick sat voor aen de Tafel by
hem, ende by ginck my een lanck Sermoen doen, ende ick hoorde
Heb .11 . a. 6, toe . fly verhaelde, hoe dattet * onmogelijck was, sonder gelooue
Mar. 16 . b .16 . God to behagen, ende wie -I- niet en gelooft, die is verdoemt,
Joan . 3 . c. 18 . seyde hy . Ende ten laetsten vraechde by my : tiVaerom hebt ghy
v so laten verlcyden, ende in dolinge laten brengen, ende zijt
afuallich geworden van de heylige Kercke . Doen seyde ick : Om
datter geschreuen staet, dattet onmogelijek is, sonder gelooue God
to behagen, so heb ick neerstich geweest om to ondersoecken dat
gelooue, ende Godt to bidden, dat by my daer in stereken wilde,
door zijn genade ende bermherticheyt . Ende by heuet gedaen oueruloedich, ende dat begeer is oock getrouwelijc to bewaren tot zjjnen
Mat. 10 . d . 32 . prijs, ende om geen lijden to * versaken, noch om yet dat ter
Fol . 127 0°. werelt is . Dee . V dunct dat ghy tgelooue hebt, mer ghy // zijtter
verre afgheweecken . Ende dat ghylieden so vrymoedich ende ghetroost zijt tot der doot, dat is de Duyuel, die hem can verstellen
in een Engel des lichts . Daerom als ghy de Schriftuere leest, dan
hebdy v laten onderwijsen van eenen armen slechten Ambachts
man, diese na zijn vernuft v geleert heeft, daerom zijt ghy nv
bedroghen, G}hy lout v hebben laten leeren vanden genen die de
rechte leeringhe ontfangen hebben, de dienaers der Heyligher
Kereken, dat zijn de Pastoren oft herders . Claes. Sijnse dat, die
de recite leeringhe ontfanghen hebben ? Deec . Ja sy. Cla. Waerom
leuen sy dan een Duyuels leuen? gelijekmen siet . Deec. Wat gaet
Mat . 23 . a. 2 . V dat aen ? Daer staet, 1Vlatthei . 23 . Poet na haer gheboden, ende
niet na haer wereken . Cla. Sijt ghy dan de Schriftgeleerden ende
Phariseen, daer Mattheus of gheschreuen heeft. Deecken . Ja wy .
Claes . Soo comen al de Ween op v lieden, die daer na volgen in
het selue Capittel . Deecken . Ten doen niet. Ende wy hadden
noch seer veel spraecks daer a£ Ende by hadde my geerne gehadt,
dat ick hadde willen disputeren in de Articulen des GFheloofs,
maer ick en wilder niet aen, dan met dusdanighe vraghen. De
man was gewillich int apreken, ende seer saechte, ende begeerde
dat men zijn reden gehoor soude geuen, ende by gaf oock goet
gehoor. Ende ick daehte, ick hebbe so langhe ende so veel van
Act. 9 . b . 13 . desen man * ghehoort t), dat by de gemeynte so seer veruolcht ende
benaut, ick moet nv weten, hoe dat hijt met der Schrift wil beweren, daer ick hem spreke, want is en weet niet, dat is hem
oyt ghesien hadde . Ende ick vraechde hem, waer hijt vant geschreuen, dat hS so bloetgierich soude loopen naet onnoosel bloet,
1

Zie aanteekening 3 op fol . Iii vo .
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daer nie//mant en weet ouer to clagen van eenige misdaet . Deeck . Fol . 128 r^ .
Mijn orient, ick en loope noeh ick en stae na niemants bloet .
Claes . Ghy seynter dan v dienaers om . Deea Ic en doe mijn
orient. Clae. Veruolchdy dan niemant? Deeck. Neen ick mijn
orient. Cla. Noch en hebdy gheen mandamenten, deer mede dat
ghijt laet docn? Deec . Neen ick mijn orient . Claes. Ghy hebt ymmers mijn medebroeders de Wet 1' ouer gLeleuert, die ghy in v Mat, 27 . a : 2 .
handen gecregen hadt, die staende gebleuen zijn jut ghelooue, ende
men heuet ymmers int openbaer ghesien, present voor alle de
werelt . Deeck. Ick en doe mijn orient . Claes. Wat coemt ghy den
deer to Bitten, by de Schepens, ende so veel to spreken, ist dat
ghijt v niet en moeyt? Het sch~jnt die u hoort, dat ghy geen
schult daer in en hebt . Deec. Neen ick mijn orient . Ende by wreef
zijn handen in malcanderen. Cla, tiVie doetet den? Deeck . De
wereltlijeke, oft de heere, diet Sweert ontfanghen heeft . Wy hadden noch veel spraecx deer af, also dat by geenen wech en wiste .
Ende by vraechde wt der Schrift, Deute . 17 . Deer fondeerde hy, Deu .17 .6 .17 .
dat de Priesters de macht hadden, (&c.) Ick seyde : Dot was in
de wet der wrake, maer nv zijn wy inde wet der genaden 1). Ende
ick vraechde hem hoe dat by hem dorst bestaen to aenueerden dat
de Heere verboden hadde, to weten, van dat oncruyt, Matthei . 13 . Mat . 13 . d. 30.
Datmen dat goet cruyt, ende het quaet cruyt beyde soude laten
opwassen. Ende ick vraechde weleke ick van beyden was, iok moet
ymmers het goet oft quaet cruyt zijn . Deeck . Ghy zijt het quaet
cruyt. Cla. Waerom en laet ghy my niet opwassen tot den dage
des oogsts? Deec. Bat het de Heere des Ackers zijn dienaers beual, dat was daerom, dat sy dat goet niet // bederuen en souden Fol . 128 v~ .
met dat quaet wt to trecken, maer ick can wel gaen langs de
canten, ende plucken hier ende deer een plucxken oft twee, iae
somtijts ses of acht, iae thien oft twelf, is somtijts een hondert
oft twee, sonder het goet to bederuen . Claes. Ja, so sydy wijser
den de dienaers des Heeren, Deeck . Ick can ymmers dat wel . Cla .
Doen is met de Papen dede, ende wandelde na v lieder wille, was
is doen een goet pijlken? 2) Dee . Ja ghy. Cla. Ben ick nv den
een quaet pijlken? Deec . Ja ghy . Clae . Nv wel den, ben is een
quaet pijlken, na v selfs seggen, so hebt ghi my, ende noch meer
met my, die voor my door 3) zijn, din selue bedoruen met uwen
1 Hierin vooral zoeken de oudste DooPsgezinden a reeds de Broederli'ke
Ver~
eeni9in9 van sommi9he kinderen Gods van 1527, de togenstelling tusschen het
Oude en het Nieuwe Testament : het eerste kondigt de wet der straffende eweldda( ' ~ee b~~erechtigheid
of, het laatste `oil de h~~erschal' pi'J van (ods kwaarl door
b
roed ove winnrnde liefde en der veerloosheid .
`~ palm1J
~'e .
3 N~. 1, 1562 : ~1uer 1• jO. 3~ 1567 reeds : door . sI)ie v~i mij doorgegaan a heen~
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plucken, ende ghy segt dat ghijt so wel cont. Ly arme plucker
ala ghy zijt, doen ghy op de Verle plaetse 1 ) die vier pijlkens van
Liere plucte ouer vhf Jeer, deer ghy opt Schauot etont ende
preecte, ende de lieden seyden : Antechriet preect, doers ter t~jt
begonste is to ondersoecken, om wat gelooue dat die lieden daer
storuen so vrymoedich, ende ick ondersocht de Scriftuere, die ghy
2 . Tim .'1 .b.16. daer verhaelde, jut 2 . Tim . 2 . ende 3 . Doers vant ick, dat ick my
3. a . 6. -- keeren moeste van sulcken volt 2), gelijc daer bescheydelijeken
genoech of staet, van v lieden to bekennen, ends keerde my van
sulcken hoop ends noch doe . Waer blijfdy nv met uwen plucken i
arms plucker P hoe ghy meer pluct, hoe ghy meer bederft, na r
sells seggen, het waer v beter dat ghy stills stout, rnde is btydo
hem seer veel ester Schrift, so dat by beeabaemt was, ends en
wiste niet to antwoorden . Ten laetsten seyde by : Bat en warm
mijn lien 3) niet, mijn orient, my dunct dat ghy de Schrift wel doorsocht hebt, waer hebt ghy v Kereke gehouden? Cla . Daerse ChrisFol. 129 r°. tus ends zijne Apostolen gehouden hebben, // inde Haghen, inde
Luc . 6 . b.17 . Bosecben, int * .Velt, op t Bergen, op de Watercanten, somt}jEs
f Mat. 5 . a. i . inde ~ huysen, oft daer Si
de plaetse vonden. Deec. * Christus
~ Act, l . b;L.13
.
Predicte
oPenbaer,
maer
o
lieden
en canmen niet vinden, ~v aer gh Y
2. l.
*Joan .18 .c20O zijt, ofte wie ghy zijt . Clae . Pat mach v ten minsten wel seer spijten, dat ghyse niet vinden en tout noch niet en kent, ends datmen v lieden so wel kent . Ic hope dat God niet toelaten en sal,
Joan . 15 . a . I . dat ghyse vinden suit, maer al ist dat ghy somtijts inde t raneskens snijt, ick hope dat ghy den Wijnstock niet of snjden en suit .
Mat . 16 . c .16 . Christus -I- Jesus de leuendige Sone Gods die sal zijn ranexkens
wel bewaren ends voeden, dates vruchten brenghen, al ist dat ghy
Joan . lU.a .10 . neerstich zijt, ends nv v beats doet, om to * verschueren, ends to
niet to makers . Ends wy hadden noch veel spraecks vande Kercke,
ends van de zijne, ends hy exalteerde de zijne seer, ends ick
vraechde hem veel daer af, oft de ionghe kinderen verdoemt warm,
die sonder doopsel storuen . Hy seyde : Ja sy . Ic vraechde, oft de
Apostolen Miss gedaen, ends veruolcht hadden . Ends van als seyde
hy : Jae sy . So dat my dochte, hoe dat ick hem meer vraechde,
hoe dat by meer looch, ends is strafte hem in zijn lueghenen,
gegaan, g estorven ziJjn" ;~ biJ' ons nog over in de ongunstiga beteekenis , ner van
door ziJjn'' . In het lied fol . 134 vo is bdoor" ov ergezet met ))doorgetreden" .
1 Te Lier. 't ZJi'n de vier martelaars, op waer doo d Hans van Overdam het lied
heeft gedicht, in het Liedboek hierachter fol. 32 v0 voorkomende . Die eaecutie
heeft 31 Jan. 1.550 of 1b51 plasts gshad
volgens dit zeggen van Class in he t
laatstg
Bergman
man,, Geschz'ede nzs
' van Lier > Lier 1873> bl . 202 .
~'aar. Berg
2 D, i . : ))Van zulk yolk gelJ
i'k daar i n t Tim . Z, 3 duidehJk genoe ~'van stadt
< a
van ulieden to g
;~elovn en ik wendde miJ' of van zulk eene bends n ~ oe dat no1 ,"
;'
3 sLierlen" . Niet wi' geesteli'ke n de rechtex wist u w voi s .
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daer ick hem in vant. Hy seyde : Ten zijn gheen lueghenen, maer
het is de waerheyt, maer ghy en ghelooft niet wat datmen v seyt,
ghy blijft euen hert, ende ongeloouich. Ende het scheen dat der
Apostolen leuen niet anders gheweest en hadde, dan der Papen
leuen, noch min noch meer, so by seyde . Ende by seyde : Van v
lieder leuen 1 ) : Ghy lieden * hout wel een goede wandelinghe oft 1 . Pet . l a .15
b .12 .
conuersatie met alle menschen, ende uwen t naesten to doen so 2t .Mat
. 7 .a . 1 2
ghy lout willen hebben, ende leeft met malcanderen in vrede, E .4 . a, 3
Ph
1- liefde ende eendrachticheyt, dwelt // seer goet is, ende malcan- Fol. 129 v°.
deren by staet, in v lieder noot ende benautheyt, ende het * leuen LJoan .3 .b .16.
to laten voor malcanderen, het welcke ooc seer goet is, is en can
daer niet tegen seggen, ende wt uwer t Gemeynte wt to barmen i . Cor . 5 .b .10.
die onbehoorlijck leuen, ghelijek ghy lieden hebt ghedaen Gielis 2 • Tess . 3 . a. 6 .
van Aken 2), die sulck een leuen geleyt hadde, gelijck ick wel weet,
bier en can ick niet toe seggen, ten is a1 wel ghedaen, maer wat
helpet dat ghy lieden nv tleuen hebt, als ghijt gelooue niet en
hebt F het en mach v lieden niet salich maken . Ick seyde : Wy
hebben het Ghelooue oock, maer ghy en verstaet het niet, ofte en
willet niet verstaen, Maer het sal v noch eens gheopenbaart worden, inden ioncksten dach des Heeren, wie ghy ghedient hebt .
Ende ick ghinck hem noch hert aen . Ende by clanck de Belle, om
dat de Stockmeester hem wt laten soude, ende de Stockmeester
quasi in de Camer, ende by stout op om to gaen, ende ick bedancte hem seer, dat by om mijnentwille bier ghecomen was,
ende by keerde hem omme, ende seyde : Ick saghe gheerne, dat
ghy v wildet laten to weghe 3) brenghen, maer ghy blijft euen
hert in v onghelooue, ghy zijt gheljjck uwen heere . Ick vraechde :
tiVie is mijnen Heere ? Hy seyde : De Duyuel . Ende ick viel hem
aen met veel Schriften om dat by niet meer comes en soude, ende
by gist beschaemt van da,er, um dat de Stockmeester deer was,
ende under geuangenen, die by de duere quamen geloopen . Ende
ick hadde hem gheuraecht bescheyt van Gielis, ende by wistet my
al to segghen, deer ick my seer in verwonderde .
Q Ende den derden dach deer na, was is noch eens vanden
Stocmeester of gehaelt, ende is gist seer goetwillich nederwaert .
1 Getuigenissen als dat f 'twelk nu volgt f komen niet veel voor . Zie fol . 146 r° .
2 De bekende oudste die wegens oversp el bgebannen is geweest, maer op ziJj n
berouw door Meuno en de andere oudsten in 9553 to Wismar weer is aengenomen. Wat het sbescheid" over hem inhield > 'twelk Claes thans in 556, volgens
het slot van dit fol . 129 vo van den rentschen stokmeester ontvin bli'kt niet .
Dat hiJ' to AntwerPen g evangen
n zat ? HiJ' is dear op 9 Juli 1557, na herroePin g,
berouw en wederopnervin g
e (alles in den kerker , onthoofrl . Zie Brandt s 1 > hl . 983> 984

Antes . Arehievenbiad> VIII, hl . 435 .

3 01p den, n .l . den rechten > we ~'.
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Fol. 130 r°. Ende by // wees mi in een carver to gaen . Doen is daer in quam,
soo sadt dear de Voorschepen met noch een Schepen, ende een
Pastoor oft Pape, die seer doortrocken 1) was, once vrienden to
examineren, ende seer bijtich inde woorden, dat by niet een reden
en condo gehooren, by snapte daer in om die to broken 2), maer
de eene Schepen en hadde noyt moor Schepen geweest, ende die
verboot hem alleen 3), want hs each seer snel, ende hoorde scherp
Rom .13 . a . 7 . toe . Ic in de tamer comende, dodo den Heeren * groote reuerentie,
1 . Pe . 2 . b .17 . ende sy my ooc, ende ick sat by de Tafel, ende de Pape dodo eon
Eccl . 20. a . 6 . lane relaes, geljjck de Deecken ghedaen hadde, ende ick t sweech
stille, tot datmen my vraechde . Doen by zijn sermoen gedaen
hadde, so vraechde by my : Waerom hebt ghy v so deerlgck laten
verleyden vanden gelooue in dwalinge? Claes . Ic en bon in goon
dwalinge geleyt, maer wt der dwalinge int rechte Christeljjc gobone . Pape . Wat is dan v gelooue? latet ons hooren. Cla . Ick ge.16.
a
16
Mat
. looue -I- dat Jesus Christus is de warachtige leuendige Godts Sone,
Act. 4 . a .12. ende datter * gheen ander salicheyt en is, noch inden Aemel,
noch finder Aerden, noch da,er onder, noch daer boven . De Voorsche.
Dat gheloouen wy ooc alle in onse Kereke . De Pape loech, segghende : Dat soude ick oock wel preken, segt ons wat anders, ende
Mat. 10. c .19 . spreect vry, want Christus seyde : * Als ghy voor Coningen ende
Princen ende Ouericheyt gebrocht wort, en vreest niet wat ghy
spreken suit, want finder seluer vre salt v ingegeuen worden van
mijnen Hemelschen Vader, Ja mijnen Geest salt spreken door
uwen wont . Hebdy nv den heyligen Geest ontfanghen, so spreect
nv vry wt door den he3 •ligen geest. Ende de Voorschepen sat
alheen 4) en knicte ende en grinckelde, ende seyde : Ja, ia, Claes,
Fol . 130 v'. ia, %/ eer ick eon woort gespreken condo . De Pape terstont : . ChrisMat . 28 . a 20. tus heeft zijnder Kercken beloeft, dat by by henlieden zijn soude
tot jut eynde des `verelts toe . Ende van v lieden on vinde is niemant, die my weet to spreecken la,nger dan ontrent de dertich
Jaren, want da,er to voren en heuet 5) niet geweest, ofte weet ghy
eenige Boecken to betoogen, die ouder zijn, van v lieder volcke,
betoochtse one . Claes . Naedemael dat Christus zijnder Kercken beloeft heeft, dat by by haer zijn soude, tot int eynde der werelt
toe, soo on twijfelt my niet, by en heeft zjjns lichaems behoudere
geweest, ende noch is, ende zijn sal, so lange ale de werelt staen
sal, na zijnder beloften . Mat. 28 . Eph . 5 . A1 fist da,tse somtjden
1 Doorkneed was in 't examineeren .
2 HJi' praatte daartusschen in om den ander in ziJ' n sPreken to stot en .
3 De andere echopen liet den pastoor ongehinderd doorspreken .
4Van Brtght : ))Sat gedurig en knicte" zat to knikken
i »Heeft lie t ci
niet bgeweest" ;, heeft uwc kerk niet bestaan ,; ziJ' is i ~i et nicer dart derti~J wren oird .
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in sommige landen wtgeroeyt is geweest door bloetstortinghen ende
benautheyt des veruolchs, ende door valsche leere des Roomschen
rijcx oft andersins, daerom en heuet niet al de geheele werelt door
to niet gheweest, want de werelt is groot, ende het mocht wel in
cenige hoecken des werelts ghesuckelt hebben '), ende van deen
ten anderen sonder to niete to gaen . Ende dat ghy my vraecht
na eenige Boecken onser kereken, de Bibel is ons Boeck, die finder
kercken gheregneert heeft van ouden tijden . Pap. Is die v lieden
groot genoech F ende hebdy genoech aen eenen ? Clae . Ja wy, by
is ons nosh to groot . De Pape loech, ende seyde : Waer blijuen
dan alle de boecken die de geleerde mannen geschreuen hebben,
van de tijt der Apostolen, die den Gheest Gods ooc ontfangen hebben, so wel als de Apostolen, hebben sy al to vergeefs geschreuen,
gelijc Jeronimus, Gregorius, Augustinus, ende Ambrosius, dat waren ymmers goede duechdelijcke Mermen, warent niet? Cla . Waren
dat de vier Pilaernen, daer v ;/ lieder Kereke op ghefondeert staet ? Fol . 131 r^.
Pape. Jaet. Claes . Ick en hebse niet gekent, maer by hooren seggen : Het waren vrome Cuecken knechten Z), fist dot sy v lieder
Kereke gesticht hebben, gelijek sy noch is, somen siet . De Pape
stack hem wech 3), ende seyde : Ey, ey . Ic seyde : Christus en heeft
zijn Kercke also niet gefondeert, geljjc ooc Petrus ende Pa,ulus,
Stephanus ende Joannes, sy cregen eer * roeden op den rugge, l .Cor. t Lc .26 .
t steenen opt hooft, ende tsweert inden necke, ende alsoo voort . + Act . 7 . f. 56 .
De Pape was gestoort, ende seyde : Segt ons dan recht bescheyt
van v kercke, went men weetse nieuwers to vinden, waer sy goet,
sy soude wel jut openbaer comen, Ghy lieden en hebt Hooft noch
Ouericheyt, noch ghy en kept malcanderen niet ~), data een vreemt
verstant . Cla. Paulus leert ons totten Ephesien, van de rechte
t kercke, de welcke Christus hem beset 5) heeft, die heerlijck is, kph . 5. c . 27 .
heylich, ende onstraffelijck, sunder vlecke oft rimpel, -~ die to samen 1 .Cor.12 .U .13 .
gedoopt zijn, in eeuen geest ende eeu lichaem, wiens Hooft is
Christus, ende leden z~jns lichaems, to samen geuoecht . Dese hebben * eenen Ileere, een gelooue, ende een doopsel, ende eenen Ephe . 4 . a . 5 .
God, een Vader onser aller, ende dyer bouen ons alien, ende door
oils alien, ende in ons alien . Dit is de rechte t Tempel Godts, 1 . Cor . 6 .b .19 .
daer Godts Gheest in woout . Dese kercke heeft Christus gecocht
ende verlost met zynen bloede . Pape. Heeft Christus niet alle menachen verlost, din alleen dose? Cla . Dyer staet geschreuen in by1 Onvast ter sluik voort esukkeld en zoo van den een tot den antler ekomen zijn .
2) »Vroom" moot ironisch ziJjn bedoeld ;~ nkeukenknechten" toch wordt bliJ'kbaar
minachtend ezegd van hen, die die frame kerk zoo hebben gesticht .
3 »Peinsde terug" •~ ei~enli'k
~
J : »verstak zich" `?) .
4Zie aanteekening 1 o1 p fol . IOI r
5 Iregesteld, vastgesteld .
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Mar . 16 . b.16 . sonder plaetsen, -{- dat de ongeloouige verdoemt sullen zjjn, wat
sal hen dan de doot Christi to profijta comen? oft wat salt haerlieden baten, dat Christus gestoruen is? tis to duchten dat zijt
beclaghen sullen, dat Christus gestoruen is . Maer die daer gelooft
Fol . 131 v°. hebben // sent woort des Heeren, ende dat na geuolcht zijn, dat
zgnse die dat rijcke der Hemelen beeruen sullen, ende met den
Heere triumpheren op den Berch Sion, dat zjjnse die de doot,
1 . Joan . 5 . a .4 . Duyuel, Belle, ende * werelt onder de voeten hebben, al ist dot
de werelt met verstoorden 1 ) bloede loopt al rasende um die to
.
l7
.
Joan .a16 verschueren, to verslinden, ende to niete to doen : Maer * waert
datse vander werelt waxen, de werelt soudese beminnen, maer nv
sy vande werelt niet en zjjn, daerom haetse de Werelt, alsoo
Christus gheseyt heeft. Pape. Ghy lieden en ghelooft niet dat Christus Godt ende mensche is . Claes . Ick ghelooue dat Christus waerachtich Godt ende mensche is . Pape . (ihelooft ghy niet, dat Christus van Mariena vleesch mensche is ? Cla . Neen ick z), want waert
dat by mensche geworden waer van Nlariens natuerlgck vleesch
ende bloet, soo moeste by zijn beghinsel ghehadt hebben aen Maria,
Hebr . 7 . a . 3 . ende daer staet, dat by is sonder ;- begin der dagen, ende sonder
eynde des leuens. Ende dat woort en wacr geen vleesch geworden,
hadde by het vleesch van Maria aenghenomen, 'noch by en waer
int vleesch niet gecomen, nae tbetuygen Joannis, dan by waer vanden vleesche gecomen, hadde hijt van Marie aengenomen . Ende
2 . Juan a . 7 . daer staet : Wie niet en belijdt dat Christtis is gecomen int vleesch,
dat is de gheeat des Antechrists, ende waert dat by alsulcken
vleeschelijcken mensche waer, so en conde by niet ten hemel ghe
1.Cor.15.f.50 . uaren zyn, want daer staet, 1 . Cor. 15. dat vleesch noch bloet het
Rijeke Gods niet besitten en sal . Pape. Nochtans de Engel GFabriel,
Luc. 1 . C . 27 . seyde by niet tot Mariam : -I- Ghy cult ontfangen ende baren eeuen
sone ? Cla . Wel, verstaet dat woordeken recht, dat by seyde : Ghy
1+'01 .132 r'. suit ontfangen ende baron, want // dot Maria ontfinc, en condo
van haer niet ghewassen . Pape . Welck woort is vleesch geworden
Cla. Pat selue woort, daer ons Johannes of betuycht int eerste,
i . Joan . l . a . i. seggende : * Dat vanden beghinsel was, dat wy ghehoort hebben,
ende wy gesien hebben met onsen oogen, dat wy beschout hebben,
ende once handen getast hebben van dat woort des leuens, ende
dat leuen is geopenbaert : Wat wildy noch moor bescheyts hebben ?
Pape . Waer heeft Christus zijn vleesch aengenomen, in den Hemel
oft opter Aerden ? Clae . Dat ick v niet en weet met Schriften to
1 Onstuimig.
2 Het Groot Olrerboek van 1615 zet haer achter »ick"
~,
eon punt en last de vol~,~ende regels tot en met »Wat wildY flog m eer bescheyis
hebben ?" op fol . 432 ro we~,e•. Zie daarover aanteekening I op fol . 121 v0 .
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betooghen, dat en vVil ie1 fii~t seggen. Pape. Geloofdy tnders niet
fan daer geechreuen is ? Claes . 1rnn lck: Pape . (shy gelooft ymtners dat ghy een siele hebt, ends wad wet ghy wat uwe aisle
IsY hdE grdt
d j hoe lanck, hoe breet, oft wat coluerP Cla . Vat gaet
iiiy dat aen, m jn saiidteyt en is deer niet in gheleghcm . Paspe.
GFhy gelooft dat de dooden opstaeii sullen, ends hoe can yettnant
tgjpen, ~r~dat deer to niet geworden is, dit hit opstaen sal ends
leuende woYden P G~1tt ~ It late my wel genoeghen met het beseheyt
dat Paulus gheschreuen heeft, 16 Car: 15 . Pape. Gheloofdy niet, LCur .l5 .f.51.
dat Maria moeder ends maecht is? Cla . Ja ic. De Pasep sweet zijn
hant op de tafel, ends stet hem seer op '), seggende : Dot en suldy
iiiy iiiet vreten to betogen, men vinter nieuwers of geaehreuen in
geen Schriften . Cla . fit± Propheet Esaias heeft gepropheteert, 1 ' dat Esa . 7 . c. 14 .
by soude geboren worden van eon maget . Ends wederom, doen
Gabriel tot Mariam seyde : -F (shy cult ontfangen ends baren eenen fat. l . a 23 .
sons . Maria antwoorde : Ic en bekenne geenen min, hoe mach Luce . l . c . 27 .
chat geschieden? Pap. Ja, also muecht ghijt hier ends deer grijpen,
tnati' dat ay maecht bleef tot haer doot . Cla . Pat // en segge is Fo1 .132 v°.
niet. Pape. IJat Is m~jn meyninge . Ends wet hout ghy van let
Auontmael doen Christus dat broot nam, ends dancte, ends bract,
ends seyde : * Neemt, set, dat is mij n lichaem, Geloofdy niet, dat Mat . 16 . b . 25 .
by henlieden zijn natuerlijc vleesch ends bloet gaf? Clae . Neen
ick . Pape. Seyde by niet : t Ten sy dat ghy set bet vleesch van- Joan . 6 . f. 53 .
den eons des menschen, ends drinct van zijnen bloede, so en suldy
Been leuen in v hebben . Ends seyde : Bat was dat rechte I{emcls
broot, dat vanden Hemel gecomen is . Cla. Pat broot deer Christus of spreeet, Joan . 6 : Is dat het broot, dat ghylieden den voleke
to eten geeft, to weten, dat ghylieden heet bet Sacrament? Pape .
Ja, dat selue ist, dat by ons gelaten heeft . Cla. So en Balder den
niemaut verdoemt worden van a,lle die deer of eten, want Christus seyde :
Tie van desen broods yet, die sal eeweljjck leuen,
ends het coemter ells, Hoeren ends Boeuen, Dieuen ends Moorders, waervan gescreuen is, * dat sy dat rijeke der Hemelen niet 1 .Cor.6 .b .10.
beeruen sullen . Pape. Sy hebben leetschap van beer sonden, eer Gal . 5 . c. 19 .
zijt ontfangen, ends de Heere seyde : t Wanneer Ben sondaer eens A~e 21
. .
18 .bc.21.
veraucht voor zijn misdaet, is en wilt finder eewicheyt niet ghe- 33 . c . 14.
deneken . Deer of hadden wy veel spraecx, maer bet is to lanck to
schrijuen. Ten laetsten vraechde iek den Pape, oft by gheloufde,
als by zijn Ostie in zjjnen wont neemt, oft by den Christus
lichaem ontfangt in vleesch ends bloet, so groot als hi hint aen
bet bout des Cruyces. Pape . Ja bk . Cla. Als ghy hem in swelcht,
9 Sloe g ziJ'ne hand op de tafel en wond zich zeer op .

252

HET OFFER DES HEEREN .

waer vaert by din ? De Pape was gheheel verstoort . De Voorschepen vraechde my : Ja, waerom en cont ghy niet so wel to vreden
zijn met uwen eersten doopsel, gh3T en moet v noch tens laten
Fol . 133ra, doopen? // Claes Ick en weet maer van -I- ecn doopsel . Pap . V
EPh • 4 • a • 9 • Peters ende Meters wetent wel, dat ghy eens gedoopt zgt, ghy
moget henlieden vragen . Cla, . A1 hadde jet wel geweten, dat is
gedoopt was, so weet is nv wel, dattet sonder gelooue geschict is,
Rom . 14 . c .24 . ende daer staet, Horn . 14 . A1 wit wt den gelooue niet en geschiet, dat is sonde . Voorsche . V Peters ende Meters waren geloouich . Clae . De Apostolen en weet ick niet, dat sy yemant
Act . l . d . 3 8 . ~' ghedoopt hebben, sy en t) hebbent selue ghelooft, ende hare ge8 • d • X3 9 • looue beleden . Ende wat beleedt ick, als ick ionck gedoopt was?
Pap . Vraecht dat v Peters ende teeters . Ende wat hout ghy van
onse vader de Paus ende 4jn rijcke? Cla . De Paus met gheheel
zijn Craem ende 1Vlisse, ende al datter in is, ten dooch al niet,
noch sack noch saet . Ghy lieden vercoopt ende leuert den voleke
Dlisse met dozjnen, met twintigen, met dertigen teenmael, sy en
hebben schey noch pinsoen 2 ), sy en snijden noch sy en steken,
ende ghylieden segue den voleke voor goet ende oprecht toe, is
Rom . 2 . C . 21 . dat niet bedroch ? * GFhy lieden predict den voleke datmen niet
droncken drincken en soude, ende ghylieden seine gaet achter de
strate so versmoort als verckenen : Ghy lieden predickt datmen niet
gierich zijn en soude, waer is meerder giericheyt dan inde Papen
Ecc1.33 . d .35 . ende Monicken? Ghylieden predict datmen niet t ledieh zijn en
soude, waer is meer ledicheyt dan onder v lieden ? Ghy lieden sout
lieuer van duere tot duere met den sack oft korf gaen trouwanten 3) dan wereken, alsoo men siet . De Pape was toornich ende
stont op, segghende : Bat is deerste dat ghy lieden malcanderen
leert : De gebreken van uweu euen mensche to openbaren . Cla .
Fol . 133 v° . Waerom en souden wy niet waernemen de bekentenisse die // ons
Mat . 7 . b . 18. Christus begeuen heeft, sebgende, datmen a- de boomen aen haer
vruchten bekennen sal . Pap . Pat is al geestelijc to verstaen, ende
ginc ter cameren wt. De Voorschepen vraechde my, oft ick wilde
wederseggen, oft wederroepen mijn tweede doopsel, ende al dat is
gesproken ha,dde . Ick seyde : Neon ic, mijn heeren, in gheender
Mat 10. e . 33 . manieren to * versaken, dat in den Naem des IIeeren ouer my
Lnce . 12 . a. 8 . geschiet is. De Voorschepen dat hoorende, stont op, sy stonden op,
ende begosten wt to gaen. Doen bedancte ick henlieden, dat sy
met my gemolestecrt warm . lle Voorschepen keerde hem om, ende
1 De apostelen hebben niemand gedoo1t, of deze hebben hetzelve tn .1 . dat wat
hun dooP ineehrellgt) geloofd .
2 IteI)heil schale noch priem 1 1 oincon
~
, werken nits nit, z)i.j n gene nutteloozo
3 StraatsliJ'I'en .
vertooning.
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vraechde my noch eons, oft is wederroepen wilde, ofte dat ick
wilde sien, watter my of comen soude . Doen was mijn herte ontateken, om hem cnde dander Schepens to doen segghen, dat sy
voor hen sien souden, wat sy doen . Ende ick seyde : Mijn heeren,
to wederroepen in gheender manieren, ende watter my a,f comen
sal (volgende des Keysers Dlandament) dat weet ick wel : Maer
daer zgn twee Mandamenten, Een van den oppersten Coninc, ende
dander vanden sterffelijcken Keyser, ende dese twee staen tegen
malcanderen : Deene seyt, * datment beyde sal laten opwassen, het Mat. 13 . d . 30 .
goet met het quaet : Ende dander, datment wt trecken sal . Dus
mijn Heeren, is bidde v, dat ghy de under Schepenen wilt aduerteren, dat sy ouerleggen, dat welc daer het beste is, want ghi en
hebt het t Sweert niet ontfangen, om to corrigeren den onmisda- Rom . 13 . a . 4.
digen, ende is sea de hen seer veel, so my de Heere gaf te spreken, Ende by stont met de Bonette in de handt, ende de andere
oock, ende de Stockmeester daer by, ende swegen seer stille, Ende
ten laetsten baden sy God dat by my verleenen soude mijn meeste
salicheyt, ende ghingen wech . //
Dus groet ick de gheheele Ghemeynte, -}- verstroyt in alle Lan- Fol. 134 r°.
den, met de vrede des Heeren, want nv verwachte ick van dage 1 . Pet. l . a . l .
tot dage mijn offerande to doen . * Bidt
1. Tes . 5 . c.25.
God dat by my staende wil houden
tot den eynde toe . Ick bidMt. 24 . a . 13 .
de daghelijcks voor v
lieden . Gheschreuen in banden .

Eell Liedeken vin Clues
de Pra,et, Nae de wijse : Een nieuwe
Liet wy heffen aen 1).
I)E Went op die Christen veretoort
Vangen, dooden aen menich oort
Claes Praet quam oork int lijden
Te Ghent bekennende Cods woort
Moest by dapperlijck strjjden .
Als by nv daer gheuanghen lacli
De Satan wachte zijnen slack 2)
* Bestreedt hem op veel wijsen
1) :Viet in den AusGtcndt.
2) Lette op de gelegenheid om ziju slag to slaan .

1. Pet . 5, a . 8 .
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Van wijf en kinders wast gewach')
Veel drucx quam hem oprijsen .
Den Beaten dach quam d0uerheyt
Ontbiedende Claes met bescheyt 2)
Doen ontstack by van vruechden
Vant hert streeck alle swaricheyt
In God by hem verhuechden .
Met vragen hebben sy bestaen 3)
Hebt ghy een ander doop ontfaen
Dan in v ionge Jaren?
Claes gaf zijn gront to kennen plaen
Vrymoedich voor der Seharen .
Hoe is v aulck bedroch geschiet
Dat ghy ons heylich Kerek verliet
Om datter staet bequame //
t Sonder geloof ist moeglijek niet
Te zijn Godt aengename.
GFhy sout by diens leer blijuen slecht
Diet ontfanghen hebben to recht
Dienaers der heyliger Kereken
Waerom (heeft Claes tot haer gesecht)
Doen sy dan Duyuels wercken ?
En hoe zijt ghy gheweest so eoen
Tselfde (dat Godt verbiet) to doen
t Vant oncruyt van de velden
Men sou goet en quaet laten groen
Tot den Ooget, nae Schrifts melden .
Ick can wel gaen langes de cant
En plucken een plucxken opt Lant
Ja ses oft acht verweruen
Thien, twelf, is hondert metter hant
Sonder tgoet to bederuen .
So zyt ghy wijser, en weet bet
Dan des Heeren dienaren net
Was ick doen een goet Pijlken
Wandelende n ..e v inset ~)
En ben ick nv een quaet * Tglken 5).

RonRe .

Claea .

Fol. 134 v° .
Heb . 11 . a . G .

Ronae.

Claes .

Mat . 13 . d . 29 .
Ronee .

Claee .

* Pijlken .
'I

Werd gewaagd, melding gemaakt .
2 Verstand oordeel ; hier een stoPwoord om list riJ'm,
3 Aangevangen, de zaak aangevat .
4 Inzetting, gebod .
5 Zoo in alleaven
nitgJ
. »Ti'lken" ? hetzelfde als »PJi'lken", nhalmPJ'e" schiJ'nt
toes reeds een on ~gewoon woord to zi'n
J geweest .
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So hebt ghy my bedoruen pleyn
En noch wel meer din my alleyn
Die voor zijn door ghetreden
Dit coemt door v plucken certeyn
Nae v selfs eygen reden .
Ey arm plucker, hoe ghy meer pluet
Hoe ghy meer tot bederuen ruct
Waer blijfdy met v plucken
Stil staen waer Ronse bet geluet
Dan so plucken en rucken.
Daer nae quam een Paep, die stont seer
op oud ghewoont en menschen leer
Als Goris'), Augustinus
En die geschreuen hebben meer
Jeroen en Ambrosinus .
Clays sprac, niet bekent zijnse my
Maer nae hooren seggen, warent vry //
Goey vrome Cuecken knichten 2)
1st dat sy v luy kerek voorty
Gelijek sy noch is, stichten .
Christus en heeft zijn kereke soe
Niet gefundeert, als oock deer toe
Petrus, Paulus en Steuen
-! Eer cregens op den rug een roe
* Steen op thooft, t tsweert nam tleuen .
Maer wet hout ghy van onsen Vaer
De Paus met zijn rijck allegaer
lily met zijn craem en misse
Ten dooch altsamen niet een haer
Noch sack, nosh east gewisse .
Voor goet vercoopt ghy, leuert me 3)
De miasen met doaijn gere
Twintich dertich int tale
IIebben schey noch pinsoen van sne
1st niet valsch altemale ?
De Paep was seer verstoort en gram
Doen by suleke woorden vernam
Sgn most const by niet blussen
Of ter doot moest tonnosel lam
1 Gregorius .
2 Zie aanteekening 1 op fol . 931 ro .
3 ))Me" voor umede" • evenals in het volgends vers »sere"
osere" voor »gerede" ,
reed" en twee regels verder sne" voor ~snee"Dsnede" .

Fol. 135 r° .

Act. 5 . e . 41 .
* Act . 7 . f. 56 .
t Act. 12 . a. 2 .
Paep .
Claea.

ge-
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Hoe souden zijt versussen') .
Dus verstietmen den lieuen min
Die willich totten pael tradt an
Daermen hem soud verbranden
Nv hebben sy daer niet meer van
-- Want by rust in Gods handen .
Vrienden dit is geschiet to (dent
Wanneer sy vijftienhondert ient 2)
En sesenvijftich schreuen
Het is Gods leer en fondament
Pat Claes Praet heeft gedreuen .
FINIS.

1 ZiJ'ne woede kon hiJ' niet koelen, ziJ'n drift niet tot bedaren bren1;en of het
onnoozel lam moest sterven : hoe zouden zJi' het verkroPpen n .i . hunne woede .
2 Ei1;enhiJ'k : aardi ~ . Flier stopwoord om het riJ'm .
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Hit is het

Fol. 135 V 0 .

Testament, dwelck Joni .

an Simonsz nae ghelaten heeft zijnen sone
Simon, doen by binnen Haerlem, om des
Heeren woort geuangen sat, ende is daer
nae ghedoodet, Int Jaer 1557 .
Den 26 . Aprilis i) .

Q

Gddt door zijn gnoote

bermherticheyt gtmne mijnen cone Simon
op to wassen in duechden, ende so hem de Heere tot zijnen verstande laet comen, hem to bekennen, bekent hebbende ende 2) zijnen wil, daer
na zijn leuen to voeghen, ende eewich
salich to werden, door zijnen beminden sone Jesum Christum,
tsamen met den heylighen Gheest 3),
Amen .
MIjn kint ende lieue Bone, * neycht uwe ooren tot wa Pro . 4. a . 1 .
vaders vermaninge, ende hoort na zijn reden ende verhael, hoe
1 ) 't Is niet vreemd, dat wiJ' van verscheidene martelaars in Noord-Holland meer
weten dan van de meeste elders . Over hen konden de verzamelaars van de Groote
Offerboeken alien in die rovincie aevesti d het best inlichtin en bekomen • uit
kris en waartoe zi' hadden behoord komen de meeste liedboeken die wi' flog
bezitten . Ook met den Haarlemmer Joriaen Simonsz, is dit het geval . Het Nien
Liedenboek van 1562 heeft reeds op fol . 80 het lied : aHoort toe, giJ' Christen Seharen" op hem en ziJ'ne lot~ renooten Clement Dirksz, en Mary Joris fol . 139 ro • de
terechtstellin dezer laatste moest om hare zwan erscha worden uit esteld zi' is
in de gevan enis
estorven . Het is )icorteli'ck" na het ebeurde edicht door
Wackernagel Lieder der niederl. Re ormirten S . 133 of edrukt en vermeldt
reeds, zoo kort na Joriaen's flood hoe men na de executie ook ziJ'ne boeken heeft
willen verbranden 'teen echter door een volkso loo waarbi' de meni to zich
reti van die boeken tneester maakte is verhinderd . Dit bericht berust dus niet
II.

17
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ende in wat manieren dat by zijn leuen begonnen ende geeyndet
Gal . 5 . b.19 . heeft : t Onnuttelijek, hooueerdich, opgeblasen, droncken, eygensoeckelijc onwaerachtich, vol alder Afgoderien, was den aenuanck
ende dat beghin mans leuens . Ende als is nv tot mijn Jaren gecomen was ende mans, selfa man begost to worden, is en sochte
niet anders dan dat mijn vleesch wel behaechde, een luy lecker
1 .Tim .3 .a.3 .
Tit. 1 .a : 7, leuen, is was 4 begheerich nae schandelijck gewin, ick sochte
Fol. 136 r°. mijns naesten dochter to brengen in schan//den, slat blijct (eylaes)
Eph . 5 . b .12. door dwerek van my ghewrocht, ende wat ick int * heymelijck
wel dede, dat is schandelijek om seggen . Ja ick was een vat vol
onbescheyts'). Maer mijn lieue kint, als is my totter Schrift gaf,
Joan . 5 . d . 39 . die t doorsochte ende doorlas, so beuant ick, dat mijn leuen strecte
tot den eewigen doot, Ja dat my dat eewige wee ouer thooft
Apo. 21, b. 8 . hinck, ende den ~ vierighen poel my bereyt was, die van solfer 2)
ende peck brand Sulex (segge ick) was my nakende, na luyt PauEphe . 5. a. 5 . lus woorden, want by seyt, * die sulcks doen, die sullen (hods
Gal . 5 . C . 16 . Rijeke niet beeruen .
Doen is sulex ter herten nam, begoste ick my seer to verechricPS .118 . c. 24, ken ende to veruaeren, ende hebbe Gods woort tot mijn t Raetsman genomen, weleke voor my dat alderbeste geraden soude zijn
zooals de Biblioqraphie des Martyrolo9es > II, P . 767 vermoedt, op eene dwalin
van Van Braght . Het Liedboek achter het Offer des Heeren van 1563, bevat op
fol . 42 ro hetzelfde bericht >; ook het Groote Offerboek van 9617 >; dat van 1626
voeb
gt er bi,J dat Joriaen, ))SO ons van den widen berecht is, met boeckvercoo en
om inck" . Am zing Beschri vin a van . . . . Haerlern 1628, noemt daarentegen
bl . 447 hem en Clement wevers • Joriaen was volgens hem uit Hallmen Hallum
in Friesland . Uit AmPzin bg kwamen beiden in de latere drukken van het t;ereformeerde martelaarsboek de Historie der Martelaren enz . van Van Haemstede
uitggaf van 4657 en 'volg ende. 't Was toch niet, omdat Joriaen nbiJ de Drievuldiche5yt wil aengecloP t hebben"'1 zie mine
J aanteekening op fol . 437 roof omdat
in : »Hoort toe, ghJ
i' Christen Scharen" de regels voorkomen : »Godt hadse daertoe
vercoren Eer datse waxen g heboren" ? Natuurlik
J zou hiJ' niet de eeniga in ziJjn
tid
J ziJjn geweest, die even gwed straks zich biJ' de Hervormden kon aansluiten als
DooP~
sgezind bliven
. Dat hiJ' tot deze laatsten behoorde, blikt
uit het Offer des
J
J
Heeren zelf, fol . 138 ro ; ook uit de omstandigheid, dat het lied o hem in het
Liedboek hierachter fol . 42 v~' uit de pen van Bouwen Lubberts is gevloeid . No1 een
lied van Joriaen zelven : nHoort dock flu al to samen Die to Haerlem binnen vomit"
komt voor in de Veelderhande Liedekens van 1559 ? zie Wieder, b1 .142-145 en 1566,
en is in dozen zelfden bundel »Hoort vrienden al to samen GhiJ ' die doer vreest
den Heer" oPgenornen, 'twelk in hot laatste couplet vertneldt dat hot hot eerst
door Joriaen en Clement is gezongen . Blikbaar
ziJj n hot mannen geweest In hun
J
kring zeer geliefd . In hot archief to Haarlem is niets over hem to vinden .
2 Dit »ende", dat reeds in n 0 . 4 > 1562 voorkomt > rnisschien uit hot ongineel
overgenomen staat hier foutief en is d,an ook in no. 6 1578b en in alle latere
uitgaver, ook biJ Van Braght, weggelaten .
3 Zie de aanteekening op fol. 137 r~~ .
4 Ongemanierdheid buitensPongheid .
2 Uit gaf van 1562 : aswevel" .
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her eenen cleynen tijt lanek een wellustich leuen to leyden, ende
de eewige Ilelsche pijne to verwachten, ofte hier een cleyn ellende
(soment anders ellende heeten mach) to verdragen, ende daer nae
de eewighe vruechde . Ick vent finder Schrift : -}- Wat batet een Mat . 16 . d. 26 .
meneche, da,t by de geheele werelt wonne, ende zijn aiele schade
lijden moeste, dat by oock niet en hadde, daer mede dat hyse
mocht lossen . Daerom beminde Sone, heb ict beter geacht met
1Vlosi, * met Gods kinderen ongemac to lijden, eon cleyne tijt, dan Heb .ll .c .25 .
met de werelt (die vergaen sal) to leuen in al der weelden . Dus
ben ick mijn gemack wt getreden vrywillich ongedwongen, ende
hebbe my begeuen opten t engen wech, om Christum mijn hooft Mgt . 7 . b .13 .
na to gaen, wel wetende, so is hem totten eynde toe volchde, dat
is -I- in duysternisse niet en soude wandelen . Als ie hot oude ver- Joan . 8. b .12 .
doemelijcke nv eensdeels hadde wt getreden ende verworpen, ende
begeerde eon nieu Godlijc creatuer to wesen, ende eon vroom boetueerdich // godsalich leuen to leyden, doen * worde is van ston- Fol. 13G ro° .
den aen, gelije alle vrome die voor my geweest zijn, gehaet, is Eea . 59 . b .15 .
geuangen geleyt binnen Haerlem, op S . Jans poort . (fly heeft
volgende daer na om twoort des Heeren zjn leuen gelaten, Anno .
1557 . Den 26 . April) .
Q Dit mijn beminde Sone is mijn leuen geweest ter tijt toe,
dat my de bore verliehtede . Voor hot voorste') mijn lieue kint,
wil is v wel hertelijcken gewaerschouwet, vermaent ende ghebeden hebben, dat ghy v wilt wachten, ende schouwen alle boosheyt,
ende wandelen inde vreese des Heeren ( -I- weleke fist begin der Ps . 110. b .10 .
wijsheyt) van kints been af, ende so v God zijn waerheyt openbaert, on wilt dan niet vertoeuen om daar in to wandelen, want
de 4- doot na gaet den iongen als den ouden . Neemt dock waer v Ecc1.14 . b .15 .
tijt, die v van God tot beteringhe gegonnen is, hebt uwe * con- Eccl . 9 . c . 21 .
uersatie metten goeden, ende wacht v van den verkeerden, t als t Pro . 1 . a .10.
V de sondaers locken, soo en consenteert haer niet, ende on verselt v niet met haer, weert v voeten van Karen paden, Karen ganghen raken tot der verderuinghe : Dus on raeckt hot -I- peck niet Eccl . 13 . a.. i.
aen, op dat ghy niet besmet on wort : Want den quaden naeckt
eon quaet eynde, hot welcke ouer al de last sal draghen . Voor dose
ende voor alle quade, mijn lieue Bone, wilt v wachten, ende denckt
dat Paulus seyt, -I- dat wy alle sullen ghestelt worden voor den 2 . Cor .5 . b .10.
Rechter stoel Christi, op dat eon yegelijck daer ontfanghe in zijn
lichaem, daer nae dat by ghedaen heeft, hot sy goet ofte quaet,
ende hot vleesch en sal v niet goets radon : Daerom mach Paulus
wel seggen : * Vleeschelijck gesint to zijn, is de doot, Ja die vley- Rom . 8 . a. 6 .
1
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schelijc zijn, die en mogen God niet behagen . Hierom so doodet
uwe vleeschelijc//ke leden hier op Aerden . Leest Paulum, oft laet
Gal . 5. c .19 . hem v lesen, die salt v wel seggen, t welcke de wereken des
vleesehs zijn . Hebt ghy tijt ende plaetse, so doet vlijt ende neersticheyt, om to leeren leaen ende schrijuen, op dat ghi des to beter
sout mogen leeren ende weten, wat de Heere van v eyschende is .
Beminde cone, mijns herten wensehe ende belle is totten Heere
voor v, dat v siele mocht beschermt wesen, voor de sentuloet des
torens Gods, die ouer comen sal alle ongodlijeke die na den Heere
niet en hebben geuraecht, ende in 4jn geboden niet en hebben gewandelt . Dese aenstaende toorne cont ghy niet beter ontgaen, dan
dat ghy siet op Jesum Chriatum de cone des almachtigen ende
Ephe . l . C . 22 . eewigen Vaders, de weleke daer is dat -I- hooft ende voorbeelt elder
* Heb .12 . a2 . geloouigen, Ja de * Hertoge des geloofs, ende de voleynder, dat
is Jesus Christus . Vraecht hem om raet, wat voor v dat alderMat . 7 . a . 7 . beste van nooden to doers is, by salt v seggen, t clopt aen de
duere zjnder heyliger Drieuuldicheyt'), ende bidt hem aen, by
sal v op doers, ende geuen v tgene, dat v van nooden is . Hebt lust
Mat . 5 . a. G . ende appetijt na der waerheyt, ende ghy suit -F versaet worden .
Staet niet na hooge tijtelijcke dingen, hoe wel de gene diese vercrjjgen, vant gemeyn volck salich genoemt ende gepresen worden,
so zijn Si nochtans voor God onsalich ende verwerpelijc . Hierom
i . Pet. 5 . a . 6 . * vernedert v onder de crachtige hant Gods, op dat ghy index
eewicheyt verhoocht moecht worden . Siet hoet hem, ende alle
Luce . 2 . a . 7 . vrome voor hem ende na hem gegaen is, zijn geboorte t was arm
Mat . 2 . c .13 . ende ellendich, by moeste terstont voor t Herodes vluchten, want
by na zjjn leuen stont, by hadde als by leedt, niet daer zijn hooft
. c. 20 .
op * rusten mochte. Ende voor alle zi n mote ende heerli cke
+MtMat. .108 . g. 62 .
~ Mt. 11 . c.19 . weldaden hadde by to danc, dat by hare 1' verleyder -IwijnsuyFo1 .137 v' . per, /1 t Samaritaen, ende een inhebber des Duyuels moeste * hie~Joa . 8 . e. 48 . ten, daer en bouen moeste by noch hare steenen wachten, so la~nge
J oa 8 . . 59 .
da~t s hem als den ti t veruult was metten aldersehandeli csten
16 .. ce . 31 .
doot verdoemden . Ende voor 2 ) die Wet moeste ooc den vromen
Gen . 4 . a . 8 . t Abel van zjnen broeder Cain lijden, die weleke hem wt enekel
Fol. 137 r~.

1 Behalve hier en fol . 942 vo komt de drieeenheid in deze martelaarsbrieven niet
voor . 1)e biJ'voeging biJ' ))Jesus Christus" o)' fol . 935 vu en 140 vo wiJ'st er misschien
op, dat Joriaen Yneer dan anderen aan dat leerstuk gehecht was . Zie Inleidin g
hi . 36 . Een leerstellige
i' in het oPschrift van deren
b gnest is hiJ' antlers niet : vat hJ
brief ziJ'n zoon toebidt is dat deze moge sopwassen in duechden" +; als laet geloof
»niet wtbreekt in wereken is 't doot" + fol . 140 v°, enz . Voorts ontbreekt hij hero
het drukke bJi'belgebruik der andere briefschriJ'vers . HJi' doet meer aan den NoordHollander Jan Claesz . dan aan de Vlamin en denken .
2 Reeds in den t"d voordat de Wet ga even was .

EEN TESTAMENT VAN JORIAN SIMONSZ .

[n 0. l .]

261

haet ende nijt (om dat zijne broeders wercken goet ende food aengenaem waren, ends die zijne quiet ends verwerpelijc) heeft gedoodet, oock hebben ells lieue t Propheten, die dat woort (hods Mt . 5. a.12 .
beleefden ends voorstonden, sonder eenige aensien der personen
vele moeten lijden : t biicheas by Achab des Conincx tijden alleen 3 . Re. 22 .b . 14 .
warachtich beuonden onder vierhondert valsche propheten, moeste
van Sedekia geslagen, ends daer na in eenen put gesmeten worden .
t Elias onder vierhondert ends vijftich valsche Jesabels Priesters 3 . Reg . 18. c .
alleen warachtich hadde ooc veel to lijden, also dat Paulus wel 19, a . 2 .
mach seggen (want by haddet selfs geproeft) dat alle die godsalich 2.Tim .3 .b .lz .
willen leuen in Christo, veruolginge moeten lijden . Dit hebben
oock beproeft alle andere vrome getuygen Christi, ends zijn volstandich gebleuen tot aent eynde, waerbm (na luyt der schrift)
haer de t croon bereyt is, want Christus eygen wont sulcx ge- Jaco . 1 . b.12 .
tuycht, dat so * wie volstandich blijft tot sent eynde, die sal salich Mt. 24 . b . 13 .
wesen, -I- die verwint salt al besitten, sal met witte cleederen ghe- +Apo .21 .a. .7.
cleedt worden, * sal vant bout des leuens eten, welcke midden Apoc . 2 . a . 7 .
inden Paradijs ataet .
Dit mijn beminde sons wilt ouerleggen, hier hebt t nachts ends Peal . l . a. 2 .
daechs v gepeyns in, to weten : De werelt to steruen ends Christus wills to volbrengen . Ten eersten ends voor al, * wilt v wach- Mt . 7. b .15.
ten voor alle valsche propheten, hypocrijten, ends beueynsde heyligen, welcke by mijn tijden waren, papen ends monicken, // welcke Fol. 138 r°.
is sorge, dat by uwe tijden niet en sullen gebreken, so lange haer
de vette soppen 1) volgen, wiltse niet geloouen, want het zijn * ver- l.Tim . 3 .b,13.
leyders der menscen, ends haer sielen moordenaers . Mijn sons, die
v dit screef, die wart door experientie ends ondersoeck wel vroet 2),
wt die kelc hadde hi selfs gedroncken . Leest 3) ooc niet eenige
secten, die al by mijnen tijden vele waren, als Lutersche, Swingelsche ends meer andere, de welcke al hebben si wel eenen schijn
van goet, euen wel in den grout zijnse quaet ends vol dootlijek
fenijns . Siet na een t cleyn hoopken, die haer geheele regel des Luc .12 . d . 32 .
leuens met die geboden Gods ouer een comen, ends die haer ordinantie ofte Sacramenten gelijckmetich tbeuel Christi ends dat gebruyc der Apostolen is, dat is de rechte gemeente Christi, sonder
-{- rimpel ofte vlecke, dese is vleys van 4jnen vleysche, ends ge- Eph . 5 . c. 27.
beente van zijn gebeente . Dese hebben ooc Leeraers na de leeringe
Pauli, -I- onstraffelijc in alles, die gehoorsame kinderen hebben, 1 . Tim . 3 . a . 2 .
1 Brokken .
2 Die droeg er wel kennis van .
3 Zoo in alle uit aven . Wordt lezen = ver aderen bedoeld ? Of : »Kiest niet eene of
andere sekte" ? Of we! : »leest ook niet geschriften van eene of andere sekte" ? Het
Groot Offerboek van 1615 begreeP het al niet en las »leeft" ;~ Van Braght die dit
evenmin verstaan konmaskte er van : uleeft niet onder eeniga sekte enz ."
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ende geloouige huysurouwen, die van geenen rechten noch pleyten, van geenen vloecken noch sweeren, gheenen haet nochte nijt,
geenen liegen nochte bedriegen, geen oncuysheyt, nochte ouerspel niet
en weten : Daert al is liefde, paeys, vrede, eenicheyt ende waerheyt,
(iala. 5 . C. 21 . als Paulus v wed sal leeren, -I- dwelcke zijn die vruchten des Geests .
Mijn lieue Sone ende beminde kint, dit is mijn meeate ende
laetste wille, mijn Testament tot v, dit begeere ick op v, dat ghy
dit met neersticheyt wilt door lesen, dit wel eercauwen 1 ) ende
leggen dit selfde byder scrift, om v gangen hier na to voegen.
Meret wel sone wat ick schrijue : Veel sullen haer in een schjjn
van goede Meesters openbaren, segghende dat sy medecijn voor v
Fol. 138 v°. crancke siele hebben, maer daer ghy bate by vinden suit, /1 dat
zijn de gene die de waerheyt hebben, wilt v daer aen houden
Ecc1 .15 . c . 21, t Water ende vyer wort v voor oogen gestelt, ghy muecht v
hant wtsteken tot welcke dat v gelieft, dat is de doot of dat leuen .
Dit sal v, min lieue sone, eerst seer herdt wesen om hooren,
Joan . 3, b. 6 . wantet v eerste geboorte contrary is 2 ), webe wt den * vleesche is,
Mat . 18 . a. 3 . maer ghi moet van nieus geboren worden ende -F omghekeert, wilt
ghy andere dat rijcke Gods ingaen, Dit en coot ghy niet verstaen,
1. Cor . 2 .b.14. so lange t ghy vleeseheljc gesinnet zijt, iae so lange * als ghy
*1 .Cor .l .d .25. des werelts sot ende viant niet en wort. Hartgrontlijeke lieue
sone, mijn bede is na als voor, dat ghy bier op dencken, ende v
hier na voegen wilt, Wt getrouwer vaderljjeker herten heb is v
dit nae gelaten, als ick van deser werelt soude reysen, ende om
des Heeren Woordt de doot soude ateruen. De I3eere gunne v,
ende alle diet lesen ofte hooren lesen, dat zijt ter herten mogen
nemen, daer nae doen, ende eewich salich werden .
Q Mijn Soons Testament .
Q Gheschreuen int Jaer . 1557. Den eersten
maendach in April, ende op den . 26 . Dach
des Maents met den doodt
beuesticht.
[no.

2.]

Q

her
ivolgen

noo

k drie

cleyne vermaen Briefkens, van Jorian Simonszoon met zijn mede gheuanghenen .
VRede ende vruechde, vertroostinge in alle druck ende lijden,
1 Herkauwen,
2 Dat giJ' zulk eerie beslissende keuze moet doen t is th striJd met uwen nna,
tuurliJ'ken mensch'', met uwe zinneliJ'ke natuur .
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gunne Godt alle den ghenen die em zijn woort to lijden hebben,
door zjjnen beminden Soone, in cracht des heylighen Gheestes,
Amen . //
Q Onsen seer beminde broeders ende Busters inden ileere, met Fol . 139 r° .
alle die den Heere van gantscher herten soecken to vreesen, doen
wy condt ende to weten, hoe dat wy alle (de Heer si eewich 104
seer wel gemoet zijn, ende verhopen by des Heeren woort to blijuen, ende daer niet of to wijcken, noch om yet dat sienlijc is is
om leuen noch om steruen, want niet isser, hopen wy, -!- dat ons Rum . 8 . d . 35 .
van Gods liefde sal molten scheyden, * wy sullent al vermogen ~ Phi . 4 . b .13 .
door hem, die ons verstercket, wy verhopen met t onsen Godt Pea. 18. d . 30 .
ouer de mueren to springen . Ende lieue vriendekens verblijt v met
ons; waerom souden wy vreesen, daer so menich menach byder
werelt is, die om so cleyne gewin hem in so groote periculen stelt,
beyde van siel ende lichaem, to water ende to lande, ende en weten dan noch niet, slat al wel geluct, oftet winst oft verlies vallen
sal, Mer wi, dese reyse met des Heeren hulpe volbracht hebbende,
weten dat het al winst voorhanden is, datter geen verlies op vallen mach, * want wy en lopen niet als op het onseker, wy vech- 1. Cor. 9 . e.26.
ten niet als die de locht slaen, maer WY zijn versekert, door des
Heeren genade, dat wi het gene dat ons beloeft is, so wy vroom
doorstrijden, als wy verhopen, sullen vercrijghen, wy denekent haer
* vieruoudich wederom in to scheneken, wy sullent crijten ende Apo .18 . a . 6.
niet swijgen, dat ons de Heere verleent ende openbaert . Onae suster Mariken is oock seer wel gemoet, ende heeft haer geloof oock
oprecht beleden, ende sy begeert daer ooc b3 • to blijuen, * so lange Job. 27 . a . 3 .
daer adem in haer is, sy is so vroom ende wel gemoet, dat sy ons
alien vermaect ende verblijt. * Wjj vermanen malcanderen met 1 . Pe.4 .b .lU .
dea Heeren woort, so vele (hod een yegelijck to spreken geeft, dan
met woorden, dan met sangen . Jae is ben menich vre, dat is niet
eens dencke dat is // geuangen ben, t sulcken blijschap geeft ons Fol. 139 v° .
die Heere . Ic dane v herteljjc, dat ghy mijn bede veruult hebt, Joa . 16. c . 22 .
ooc voor v hertelijeke vermaninge, doetet beste 1 ), aengaende mijn
H . F . Den Heere ende twoort zijnder genaden beuolen . Jorian
Simonsz wt onse
banden .
ONsen seer beminde B, ende S . in den Heere, met alle die den [n^. 3.]
Heere van herten begeeren to vresen ende na to volgen, wunschen
wy gebondene in den Heere, een vroom stantuastich gemoet, ende
1 De uitgaaf van 1570 heeft »veste" : eene drukfout ' de eerste 1562 > had al
»beste'' . ))MiJ'n H . F' . " is uatuui'liJ'k umiJ'ne huisfrouw ."
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een volherden finder waerheyt gotten eynde, door Jesum Christum
onsen heylant, salichmaker ende verlosser, in cracht des heyligen
geestes. Amen .
Q Seer beminde broeders ende austere inden Heere, uwer liefden sy cont, hoe dat wy alle door des Heeren ghenade nae het
beste staen, ende staen van gantser herten daer na, dat wy one
den Heere begeeren op to offeren in zjjnen handen, het geraecke')
one to leuen oft to steruen : Wi staen noch van gantscher herten
daer na, dat de Heere zijn Heerljjcke Naem door ons wil groot
Heb . 12 . a . l . maken, ende stellen one voor oogen den * Iiertoch one gheloofs
Mt . 10 . C. 24 . ende den voleynder Jesum : Wy weten 1' dat de knecht niet beter
+2 . Ti . 2 . a .ll . en is dan zijn bleester . -1- Tis oock waer ende een dierbaer woort
1st dat wy met hem lijden, dat wy met hem sullen verblijden .
her op hebben gesien alle vrome getuyghen Christi, ende op zijn
groote beloften, ale wy hebben int oude Testament, van die vrome
Heb . ll . ~ . t voor Vaders die op die toecomende genade verhoopten, ende hebben der haluen vroom ghestreden voor Gods wet, ende hebben geen
Fol. 140 r°. gemeenschap met die omligghende volcken willen // hebben, ende
Dan. 3 . b . 16. hebben daerom haer leuen * vrijwillich ouer ghegheuen, om dat sy
niet en wilden aenbeden, nochte eeren hare ghegoten ofte gesteec.
ken 2) beelden, gelijck ale oock die vrome t Eleazar, die teghen
.Ma.6
.
b.18
2
die Wet gheen verekens vleysch eten wilde : Sijn heylsame woorJaco . 5 . b .10 . den verhoopen wi door des Heeren ghenade tot onsen t voorbeelt
to nemen, to weten, dattet best is by den Heere to blijuen . Want
al waert schoon, dat wy door beueynstheyt (daer ons Godt voor
bewaere) het leuen daer al of droegen, so conden wy dan noch die
Ysa . 139. a. 7 . almoghende hant * Godts niet ontloopen, leuendich noch doot .
Hierom willen wy ons gheheelijeken ouer gheuen inde handen des
Z. Ma . 7 . a. i. Heeren, gelijck ale die vrome t Machabeeusche moeder met harm
c.20. $euen Sonen . Ende ghelijck alle vrome ghetuyghen Christi gedaen
Act. 5 . e . 42 . hebben, is hebben haer -i- verblijdt, dat sy weerdich ghekent warm
om den Naem Christi to lijden . Bus beminde broeders, zijn wy
gemoet in den Heere ende niet anders, wy verhopen den swacken
melcsuygende ionghen door des Heeren genade to wesen een
Titum. 2,'a . 7. t exempel der vroomheyt ende der volherdinge .
Q Dit is van my gheschreuen amaendaechs, nae dat ick tweemael voor die Heeren gheweest hadde, ende my of gheuraecht was, oft ick daer b y
blijuen wilde.
1 Het loopa voor ons uit op lev en of op stemen .
2 Een »steecker" is een graveur.
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ONsen seer beminde broeders ende austere inden Heere, met [no . 4 .]
alle die den Heere van ghantscher herten begheeren to vresen
ende naa to volghen, wunschen wy ghebondene in den Heere, dat
de ghenadighe hemelsche ; j Vader haer alien wil bewaren voor Fol . 140 v° .
alle aenstoot van binnen ende van buyten, door zijnen lieuen beminden Soon Christum Jesum, met tsamen den heyligen geest 1).
Amen.
Q Hertelijcke lieue brooders inden Heere, wilt v doch niet
t verflouwen, al ist dat ghy nv moot sweruen wt vrienden ende Eph . 3 . b . 13 .
ma,gen, hugs ende hof, niet wetende waer henen, * aengesien der Mat . 13 . a . 6 .
sonnen brant nv aen alle canton dat opgewassen saet in v begint
aen to tasten . Brooders weest dock niet verslagen, ende laet dat
saet in v vochticheyt crijgen, ende houden, set v onder de schaduwe der scriftueren, ende die sal v eon heerlijcke beschutsel zijn .
Wi weten dat wy door veel * drucs moeten gaen int rjjcke der Act . 14 . d . 22 .
ilemelen, alst hooft beswaert is so beswaren hem ooc mode alle
de ander leden, willen wi dan litmaten wesen des lichaems Christi,
* so moeten wy hot laden des hoofts mode deelachtich wesen, -I- so 1 . Pet . 2 . c.31 .
wi dan met hem lijden, so sullen wy met hem verbljjden . Hierom 4 ; a.1 .
lieue brooders, ist dat v de Heere noch eon tijt lane laet comer- +l •T i.2 a .il.
wren * onder hot ergo geslachte so leydet doch den tit uwer Phil 2 . b. 15 .
t pelgrimagie met vresen, stelt v * als lichten onder de bose ergo t 1 . Pe, l, c.17.
werelt, laet v geloof wtbreken inde wercken, andera iat Boot. lout *Phi . 2, b .15 .
oogen op den t Hertoch des geloofs, ende den voleynder Jesum
V
JA b ll2 a.l.
Christum, by is den eenigen -Ihoecsteen in Sion, eon ander t fun- 1 . Pet . 2 . a . 6 .
dament mach niemant leggen dan daer gheleyt is, twelc is Chris- + 1 . Co . 3 .b .11.
tus Jesus, -{- hout dat ghy hebt, op dat eon ander v croon niet en Apo . 3 . b . ll .
neme . Den Heere beuolen, die wil v geleyden in silo waerheyt,
Jorian Simonsz uwen lieuen brooder, met mijn lieue
medegeuangenen wunschen v al goet, ende
wy ataen van ganscher herten
nae hot alderbeste . //

Q Een Liedeken van Jorian Simonsz, Nae de wijse, Sorge
ghy moot bezijden staen 2).

Fol . 141 rw.

0 Vaders wilt ghy eenen sehat
V kinderen nalaten
1 Zie aanteekening op fol . 137 ro.
2 NO . 4 van den Ausbund t : uMerckt cuff ihr Volcker alle'' .
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* Ro . 8 . a. 6 .
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* Cods woort en wet, voorhout haer dat
Op dat zijt van ioncx eaten .
Iioort Jorian Simons vermaen
Tot 4jnen Soon gheschreuen
Als by to Haerlem lath geuaen
Daer by oock liet zijn leven .
Na dien by wel had ondersocht
Goet ende quaet van beyde
Een testament heeft by bedocht
Voor zijn soon, eer by scheyde .
t Nae ws Vaders vermaen, mijn kint
Wilt neygen uwe ooren
Tot zone reden zijt gesint
Met neersticheyt to hooren .
1 - Wacht v mijn kint voor alle quaet
Wilt God den Heere vresen
* Wantmen daer duer tbeginsel vaet
Van Gods wijsheyt gepresen .
Opent v (hod zijn waerheyt reen
Wilt daer na stracx voortvaren
t Want de doot na gaet iongen cleen
Als ouden sonder sparen .
Dus van G}odt v gegonnen tyt
Tot betering op eerden
-I- Met goe conuerseerende zijt
Wacht v van den verkeerden .
* Als v de sondaers locken aen
Wilt haer niet consenteeren
Verselt v niet op hare paen
Haer ganek leyt tot verseeren 1).
Denet lief Soon, dat Paulus vermelt
t Pat wy sullen by namen J/
Voor Christus rechterstoel gestelt
Worden alle to samen .
1- Daer een yeder ontfangen sel
Int Lichaem na zijn daden
Hy heeft qualijek gedaen, of wel
Wacht v voor des vleesch raden .
* Want svleesch gesintheyt is de Boot
Ja die leeft na svleesch zeden
eon Jorg Simons, im Niderland gericht, Anno 4557 . Im Thon : Von deinetwegen
bin ich, etc .
4 Gepia'nigd worden a in ellende geraken .
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Behaecht Godt niet int cleyn noch groot
Dus loot v aertsche leden .
Debt ghy tijt ende plaets bereet
Poet neersticheyt, om leeren
Lesen, schrijuen, op dat ghy weet
Te bet de wil des Heeren.
Des hertsen wunsch, en bidden mgn
is totten Heere crachtich
op dat ghy mocht bescermet zijn
Voor den Toorn Gods onsachtich,
t Die ouercomen sal met vlict
r11 die ongodlijc wandlen
Die na den Iieere vragen niet
En aen zijn Wet mishandles .
Jorian heeft 4jn soon veel nicer
Vermaent voor zijn afsteruen
En ga,f, als goet Vader, een leer
Om Gods Rijck to beeruen .
Men heeft vijftienhondert getelt
Daer toe vijftich en seuen
Als Jorian aen een padl gestelt
Vroom heeft geeynt zijn leuen .
0 vriendekens nv voor een slot
Sgt een voorbeelt, -Iom stichten
V kinders, dat sy vreesen Godt
En crjjgen claer gesichten .
FINIB .

//
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Apo . 3 . b . 10 .

Eph . 6, a. 4 .

`LBH

Fol . 142 r°.
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(1

EeII

Be-

kentenisse des Glieloofs

van eenen genaemt Jacques, finder geuanckenis wesende, die by daer na met zij
nen doodt betuycht heeft
Anno. 1559 i).
[no . 1 .]

ICk geloof in eenen eenigen God, den Vader almachtich, seepper des Hemels ende der aerden, gelijc als geschreuen staet, Gene .
9 Behalve het een bet Offer des Heeren van d'Auch 's hand bevat zine geloofsbelidenis
en het auitvoerigJ
relaas van zine verhooren, biedt Van Braght over
J
door hem of6ehem nog twee artikelen : hi . 221-236 en bl . 101, 102 . Beide zin
J
drukt uit de tweede uitgaaf van het Groot Offerboek die van 9617 . Het eene >
verraderlik
aldaar bi . 231-233 bevat het bericht hoe d'AuchY to Harlinnen
~
J is
evan en enomen door den raadsheer Del Vailie De la Faille : Reitsma flonderd
,7'aren, hi . 89) . Het is voor het g rootste dgedeelte eene bewerking in hroza van het
lied uit het Liedboek achter het Offer des Heeren fol . 50 ro : aOch siet hoe droeue
ding en
en Ick u hier vertellen sal" . Pit is bins woord voor woord gevolgd . Het lied
is van Jacques zelven . Maar dat bericht behelst bovendien op hi . 234 vg . het verhaal, hoe J'ammerlik
J het met dies verrader is ofgeloopen, waarin een Paar couedichtJ
zin ingelascht ; en de mededeeling hoe Jacques »niet op
tpletten uit dat g
den richtP
J laetse maer bi nachtmelick
heY J
is vermoort gheworden . Waer van
noch onlancks" - het gebeurde valt in 1559, de druk van dit bericht in 969 .7
maar de opteekening kan wel ties J'aar ouder zin,
Doop~
~ sg Bi'dra9en> 1899> b1 .99 >
J
aanteekening 1, - »lof-waerdighe
nghe Personen gheleeft hebben, die des morghens
vroech als hY de voor nacht vermoordt was hem ghesien hebben in sYn leren"
lederen ~kleederen ende in sYn bloedt versmoort ende vermoordt legghen" . Volhens
het Sententieboek van het Hof van Friesland is Jacques aDoussY" met Hen,
drik Euwesz. en Claeske Gaeled ochte r op 14 Maart 1559 veroordeeld om smitten
watere geexecuteert to worden" .
Het andere bericht eveneens voor het eerst door de tweede uitgaaf van het
Groot Offerboek > die van 9617> bl . 840-842+ aan hetgeen
het Offer des Heeren
a
over d'AuchY biedt toegevoegd en daaruit in de volgende Offerboeken en in Van
Bra ~'ht overgagaan, is insgJ
eliks de omzetting in hroza van een lied en weder van
een van Jacques zelven . HJi' had dat in het Fransch
edicht : gJ
wi bezitten het no g
in de vertaling van Karel Van Mander, in liens Gulden Hare . Vele liederen
daarin da teekenen van 1605, misschien ook deze vertaling • ik heb alleen den
tweeden druk van 1620 tot mine
J beschikking, waarin op hi . 520 voorkomt : »Een
Liedt van Jac ues Dosie eert ds gevanghen tot Leeuwaerden u yt Franso ys vertaalt . Nae de wYse : Gheeft my to drineken etc, : ))Tot Leeuwaerden op eenen
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1. a . 1 . Exod . 3 . a . 6 . 20 . b . 11 . In den weleken Abraham, Isaac,
Jacob, ende Moyses, ende alle de Propheten gelooft hebben, Heb .
11 . *.
Ick geloof in Jesum Christum, den eenigen Sone des Vaders,
dahh} Den Heer en Vrouw van Vrieslant quamen 0P my die daer gevanghen
lat;11+ enz .'' . Die »Heer van Vriesland" is natuurliJ'k de stadhouder, de graaf van
Arembert; . Het is echter eigenliJ'k de gravin - Aremberg zelf nt; ing zYne gannen"
a
} zegt Jacques - die even uitvoeri ~'als harteliJ'k en deelnemend den geb
van1; ene ondervraagt naar ziJ'n t;'eloof en hem tot herroePing zoekt to brengen . Hun
hesprek maakt den inhoud van het lied en dan ook van dat bericht in het Groot
Offerboek nit . Maar dit laatste leidt ziJ'ne Proza-omzetting in met de woorden
nHet is nocb Tesehiet
o1' een seker t ~•d t, die wY niet evmentl5yck
hebben konnen
~
~~
bekomen } dat een J'onck-gesel met »amen Jaques Dosie tot Leeuwaerden in Vrieslandt + our de Waarhe5yt des H . Euanhgeliums, hhevangen gheweest is, van welcken
ghereYdt werdt } tnaar omtrent v5yfthien J'wren oudt gheweest to zYn" . Het is zeker
al heel vreemd dat Twisck en de andere bewerkers van dezetl tweeden druk van
het Groot Offerboek zich door de andere spelling van d'AuchY's naam zoo hebben
late» misleiden en niet hebben begrePen, dat met »Dosie" in het gedicht van
Van Mander deze werd bedoeld . Hing dit same» met hun wensch our toch vooral
to toonen } dat ziJ' een veel grooter hetal martelaars ware» op het spoor gekomen
dan de verzamelaars van den eersten druk } die» van 9615 ? ZiJ' gewahen in hunne
voorrede en op den titel van seen groote menichte vrome getuYghen Godts ,
waarmee zY die» eersten druk hebben vermeert" . Het zJi'n er 58 . Ook in zJ
i'n
Chronyk van den odder9anc der Tyrannen II hi . 1130 a maakt Twisck h'ewag7
van een viJ'ftienJ'arip
~ J'ougellug } in 1550 to Leeuwarden verbrand . Vanwaar hiJ' dezen
kende } laat zich niet gissen : misschien is het eene verwarringb met Peecke Vulckes f
toe» aldaar eexecuteerd van wien Twisck niet meer wist dan van die» Dosie uit
Van Mander . Dat deze in dat lied door de gravin sours met )kind" wordt toegesPToken en ))500 J'onck eeu kint" heet + pleit niet tegen ziJ'ne ideutiteit met d'Auch Y,
die anders (Offer des Heeren } fol . 165 r~ vrouw en gezin had en wel vermaner kon
ziJ'n . homers ook in de verhooren noemt Lindanus hem sours naar toenmali g
sPraakgebruik nkint" en »soon", fol . 162 v°, 170
Behalve de enoemde hestaat er nog een lied van d'Auch , no voor »Och siet
hoe droeue dinhgen" reeds in 9562 in bet Niea Liedboek ggedrukt en ook in verscheidene latere bundels o1'bgenomen . Het is een verrnaanlied en begint : nGh y
Borgers Jerusalem aensiet", terwiJi de laatste coup letten aanvangen : nVrienden }
ontfangt ten besten dit liet } Wt myn gevanckenis ist geschiet + De liefde dedet my
dichten" •} en : » B`1 my, u broeder Jacques t Hoort , Is dit
~ ghesonggen wt Gods Woort" .
Dat ik al die ~~enoemde
liederen aan d'AuchY zelven toeschriJ'f en het er niet
~
voor houd dat deze daarin alleen s1prekende wordt ingevoerd + grondt zich o1p ziJ'n
eigen schriJ'ven + fol . 160 r~ : 't kon misschien schiJ'nen alsof er togensPraak bestond
tusschen 't«een
hiJ' van ziJ'ne verhooren verhaalt en ziJ'ne liederen . Ook in deze
~
laatste» moet hiJ' dus uit die verhooren een en antler hebben mee1 ;'edeeld : 'tgeen
inderdaad met een Paar van die welke ik besPrak het hreval is our er van to
zwiJ gen dat Van Mander dat eene ttit bet Fransch heeft vertaald, waarin d'Auch Y
ook 't verslag over zJi'ne verhooren schreef.
Dat is bliJ'kbaar ziJ'ne tnoedertaal geweest . Wel onderhield hiJ'+ die ate Antwerconversatie had ~gehad'' > fol . 148 r > zich met den inrluisiteur Lindanus
lyen zi'ne
J
flu in 't Fransch loll in 't Vlaatnsch maar dit laatste zegt hi' zelf, fIn! . 160 r°o dat
andere ~evan~enen die aan de deur kwamen luisteren Item zouden kunnen verstaan . Dat v~rsLtg is door hem eerst een tJi'dlang nadat de verhooren hadden
en ante laats gehad op~emaakt ; hJi' zelf stelde ze »ten meesteltdeel op vraghe
d
ro .

a

o

n

~
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Juan . 1 . b . 14 . De welcke van den beginne by Godt was, Mich . 5.
a. 1 . Joan . 1 . a. 1 . Ende als den tijt veruult is geweest, Gal . 4 .
a. 4 . Den welcken Clod belooft hadde . Ge . 3 . b . 15 . Esa . 7 . c . 15 .
9. b . 5 . 11 . a. 1 . Is dit woort vleysch geworden, Joan . 1 . b. 14 .
Ende gebooren vanden geslachte Dauid, Ro . l . a. 3 . 9 . a . 5 . Van
een reyne maget, ondertrout eenen man, genaemt Joseph vanden
gealachte Dauid . Mat . 1 . c. 18 . Lu . 1 . b . 22. 2. a. 4 . De welcke
is ghebenedijt bouen alle vrouwen, Lu . 1 . d . 38 . Ic geloue dat
dese warachtighe Sone Gods heeft door veel teeckenen ende wonderdaden vercondicht dat woort van zijnen Vader, Joan . 15 . c. 24 .
Ende na desen is by den doot ouer geleuert gheweest, onder Pontio
Pilato gecruyst, ende begrauen. Mat . 26 . e. 46 . 27 . a. 1 . Marc . 15 .
a. 1 . Luce. 23 . a . 1 . Joan. 18 . 19 . Ic gelooue dat dese selfde Jewoort'') fol . 144 ro . Vandaar dat allerlei hem »niet wel in de memorie" was, fol . 452
V° •) sommiha »alleg atien" had hiJ verzuimd dadelikJ op to teekenen, t, a, p
Lilt ziJ'n grondigen betoogtrant fol . '166 vo ) 167 r~~ ) 161 vu enz) bliJ'kt ) dat d'Auch 5
een man van deftigen stand en meer dan t;ewone kennis was, al moest hiJ' in ziJ'ne
balhngschaP met ukramer ~t" zjn brood winner . Als Lindanus hem verzekert : uik
wensch niet dat t;Y op mine
~
t;'etuig enis woort gevonnisd" ) antwoordt hiJ') fol . 172 ro
lick en hebbe soo lane ~tiJjt die PractiJ'cke niet gehanteert ) ende ~'ewoont scum oft
debt Jaeren in den Raedt ick en weet wel wat dat 1;helden mach", Elders beet bet
»ick hebbe min
J wandelin ~'a meest bnhehadt onder Priestess ) Canonicken ) Monicken" .
IliJ verstond behalve Vlaamsch en Fransch ook Duitsch + bet Duitsch van de Zuricher
vertalin)
aandacht dat Lindanus eenNieuw
~ fol . 150 r°en Latin
J ~• het trok zine
J
Testament van den arischen
pJ
uitgever
Robertus Step hams bi Jzich had . Lindanus
b
vermoedt dan ook ) dat hiJ' wel vermaner of ten minste diaken zou 1;eweest ziJ'n +
fol . 148 vo. Misschien han1t het met die deftiga afkomst samen dat er zoo lane • en
blikbaar
zoo welgemeende poging en zin
J
J gedaan om hem weer to doer ternt;keeren
tot bet roomsch geloof ); dat hiJ' zooveel lant?er dan andere martelaars op zine
J executie moest wachten . HiJ' zat van Sept. 1557 tot 14 Maart 1559 t;evangen . Maar
Lindanus behandelde zoo ook anderen ) Reitsma b1 .104 :'t kan ook in verband stann met
bet verzet ) dat de inquisiteur in Friesland vond . De belangstellint ; van Arember1; had
zeker haar oorzaak in Jacques' P ersoon •~ evenals die van Filips II zelven ) van wien't
volgeirs
Winsemius, Hist. serum Fris . ) p . 19 bekend was dat hiJ' dan den stadhouder
b
van Brabant Lalaing had t ; eschreven om inlichtinen
over d'AuchY uit Ant werpen
~,
in to winner en dan het friesche Hof om op dims executie dan to dripgen . Intusschen, Filips bezat een g root
root talent om zich to Madrid met iedere bizonderheid
in ors land, vooral met iederen ketter van wien hiJ' had vernomen ) to bemoeien .
Men zie de Correspondance de Marguerite d'Autriche maar in .
Evenmin als Dr, bog, t . a p . bl . 130, 131 , hegJ
riP ik ) hoe Lindanus miet en
wiste van wat ghemeente dat hiJ') was )" fol 165 vo en hem telkens kon voorhouden ,
fol . 157 ro+ 159 r° + dat hiJ' door li ZwingJ
en KalviJ'n tot tine ketteri
J was verleid
rriet : door Luther +• sedert 1555+ den augsbur
schen
godsdienstvrede, is niet deze ,
~,
~'
maar zinJ Hervormden Sacramentisten AnabaPtisten ) da ketters ) terwil
J toch
Jacques niet had geloochend dat hiJ' zelf door den oudste Lenaert Bouwens was
gedoopt, fol. 149 roen uitdrukkeliJ'k den kinderdoo Phad bestrederl fol . 159 ro ,
153 r° en elders . IiiJ verraadt niets ondoopst; ezinds Hoe hiJ over de menschwording dacht ) zie daarover de aanteekening op fol . 165 v~~ , ' w1t de j raag betreft )
of de rnartelares Claesken zirie
J zuster is geweest, die oP fol . 182 i,
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sus Christus voor ons geleden heeft, Esa . // 53 . a. 7. Ende als wy Fol . 142 Qua .
zijn vianden waren, heeft by den doodt voor ons gheleden, Rom .
5 . a. 8 . Op dat die in hem gheloouen, niet en vergaen, maer dat
eewige leuen hebben . Joan . 3 . b. 16 . Ick ghelooue dat dese onse
Salichmaker op verwect is van den dooden . Mat. 28 . a. 6. Marc. 16 .
a . 6 . Luc . 24 . a . 4 . Joan. 20 . a. 9 . Ghelijck by to voren gheseyt
hadde, Mat . 17 . b . 9 . Mr . 9 . a. 8 . Lu . 9. c. 22. Ende sit ter rechter htint van Godt zijnen Vader, Marc . 16 . c . 19 . Acto. 7 . £ 56 .
Ick gelooue ooc inden heylighen Geest, geljjc als Joannes dat
getuycht in zijn eerste Epistel int 5 . cap . segguende, datter drie
zijn die inden hemel getuygenis geuen : De Vader, dat Woort, ende
de heylige Geest, dose drie zijn eon, 1 . Joan . 5 . a . 7 . r) Ick ghelooue
oock in de gemeynschap der heyligen, van den weleken da,t gebedt
veel vermach voor ons, Jaco . 5 . a 16 .
1ek gelooue oock in die heylige gemeente, in de welcke zijn de
ghene, die in Jesum Christum geloouen, de welcke zijn door eenen
Geest gedoopt in een lichaem, gelijc als Paulus seyt, L Cor . 12 .
b. 13 . Ende Jesus Christus is dat hooft daer van, to tiveten van de
heylige gemeente, gelijck daer staet gheschreuen, Eph . 5. c . 23 .
Col . 1 . b . 18 .
Ick ghelooue dat dose heylige gbemeente ma .cht heeft to sluyten
ende to ontsluyten, to binden ende to ontbinden, ende wat si binden op aerden, is oock gebonden in den hemel, ende al vat sy
ooc ontbinden op aerden, is ooc ontbonden inden Hemel, Mat . 16 .
C . 19 . Ick gelooue dat God in dose heylige gemeente geordineert
heeft Apostolen, Prupheten ende Leeraers, 1 . Cor. 12 . c. 28 . Bisscoppen, Diakens, 1 . Timo . 3 . b . 12 . Titum. 1 . b . 5.
Ick gelooue ende belijde ooc eon doopsel / ; inden naem des Va.- Fol . 143 r° .
ders, des Soon ende des heyligen Gheestes, ghelijck als onse Heere
Jesus Christus heeft beuolen ende gheordineert, Mat . 28 . c. 19 .
Mar. 16 . b . 15 . End e ghelijck alst die Apostolen gebruyct hebben .
Act . 2. d . 38 . 8 . d . 34 . 9 . c . 18. 10 . e . 47 . 16 . d . 30 . 19 . a . 3 .
Ende gelijc ala sy daer van gescreuen hebben, Rom . 6. a. 4 . 1. Co .
12 . b . 13 . Gal . 3 . d . 27 . Eph . 4 . a,. 3 . 1 . Pet . 3 . c . 21 . Ende gelooue oock dat alle de ghene die dit doopsel ontfangen hebben,
leden zijn van dat lichaem Jesu Christi in die heylige gemeente .
1 . Corin . 12 . b . 13 .
Aen ;aende dat heylige Auontmael van Jesu Christo, daer van
geloue ick ende bekenne . gheljck als Christus dat seluer gheseyt
over de drieeenheid Adam
1 Zie aanteekening
b 1 op fol . 137 r, ~. Van den strict
J
Pastor
besp curt men bi J d'AuchY niets . Hiernaar moet de opmerking in mine
J
Inleidin
bl . 35 onderaan worden verbeterd .
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heeft, als daer staet geschreuen, Mat . 26 . b. 25 . Doen si dat Auontmael aten, Jesus nam dat broot, danete, ende bract, ende gaft
zjnen Discipulen, seggende : Neemt, eet, dat is mijn lichaem . Ende
nam den kelc, ende danete, ende gaf hem haer, seggende : Drincket, ende deylet onder v lieden, want dit is mijn bloedt des nieuwen Testaments, dat welek wt gestort sal worden voor velen, tot
vergeuinghe der sonden, Mar . 14. c . 22 . flit doet tot minder gedachtenisse, Luc . 22. b. 19 . Ic gelooue dit, gelijek slat Paulus ghetuycht, segghende : Den kelc der gebenedijngen, den welcken wy
gebenedijen, ist niet een ghemeenschap van dat bloet Christi ? ende
dat broot dat wy breken, ist niet een gemeenschap van dat lichame
Christi ? 1 . Cor . 10 . b. 16 . 11 . c. 22 . So wie mijn vleys eet, ende
mijn bloet drinet, hi heeft dat eewige leuen, ende ick sal hem
verwecken inden laetsten dage, Joan . 6 . f. 54 .
Ick bekenne ende belijde den Echten staet to zijn een ordinantie
Gods, Ge . 2. c. 24. Te weten, een man, ende een vrouwe to samen
Fol . 143 v°. versaemt in den Name des Heeren, inde hey('/lige Ghemeente,
1. Corin . 7 . a . 2. Daerom sal een mensche verlaten vader ende
moeder, ende sal aenhanghen zijnder huysurouwen, ende die twee
sullen een vleys zjn, daerom en zjn sy niet twee, ma,er een vleys .
Daeromme wat Godt to samen gheuoecht heeft, dat en sal de
mensche niet scheyden, M ath . 19 . a . 5 . Mar . 10. a. 7 . end e dat
bedde is sonder vlecke, want God sal de hoereerders ende ouerspeelders ordeelen, Hebr. 13 . a . 4 .
Ic bekenne ooc, dat vasten ende bidden seer profijtelijck is, Mat .
6. b . 16 . Gelijek als de Apoatolen gedaen hebben, Act . 13 . a . 2.
14 . d. 23 .
Ick houde die woorden vanden heyligen Jacobo voor goet ende
oprecht, daer by seyt : Beleyt de een den anderen de sonde, ende
biddet voor malcanderen, op dat ghy salich muecht wesen, Jaco . 5.
b. 16. Ick ghelooue, datmen dit moet doen met een oprecht herte .
Ic bekenne ende belijde ooc, de Ouericheyt gestelt ende gheordineert to zijn van Godt, Sap . 6 . a . 4 . Rom . 13 . a . 1 . Tot straffinge der boosen ende bescherminge der goeden, 1 . Pet. 2 . b . 14 .
Want si en dragen dat Sweert niet sonder oorsake, Rom . 13 . a. 4.
Weleke Ouericheyt de Schrift ons beueelt onderdanich to zgn,
Rom. 13 . a . 1 . Tit. 3 . a. 1 . 1 . Petr . 2. b . 13 . End e onderwijst ons
to bidden voor de selue, op dat (gheljjck als Paulus seyt) wy moegen leyden een stille ende gerust leuen, 1 . Tim . 2 . a . 2 . Paulus
noemt ooc de Macht to zijn een Dienaersse (hods, Horn . 13 . a. 4.
Nademael dan, dat sy is een Dienaerase Godts, is wilde wel bidden, dattet haer beliefde bermhertich teghen my to zgn, ghelijck
als God bermhertich is, Ezec . 18 . c. 21 . 33 . c. 14. he r versaeck
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ick alle de gene die daer willen de Macht wederstaen doort sweert
ende gewelt, ende houde dat voor een Duyuelsche Leere i) . //
Ic gelooue ooc in de verrijsenisse der dooden, gelijek als daer Fol . 144 ro .
geschreuen etaet, J ob . 19 . c. 25 . Dan . 12 . b . 12 . Joan . 5 . c . 28 .
1. Corin . 15. b . 12 . 1. Tess . 4 . c. 16 . lla t alle menschen sullen
opstaen van den dooden in haer eyghen lichamen, Job. 16 . e . 25 .
1 . Con . 15 . d . 35 . Als de Heere sal comen in de Wolcken met
zijnen Enghelen, daer by sal ordeelen een yegelijck nae zijn wereken, Matt. 24 . c. 30 . 25 . c . 31 . Rom . 2. a . 6 . l . Tess . 4, b. 16 .
Jut generale, Ic gelooue al wat een warachtich Christen schuldich is to geloouen van die heylighe Ghemeente, ende van die
articulen des geloofs, gelooue is wt gantscher herten, ende wil
daer in leuen ende steruen . IIier versaecke ick alle valsche leeriuge, heresien ende secten, de weleke niet en accorderen met (hod
ende zijn woort . Ende deer in ick gedoolt mochte hebben in eenighe
valsche leeringhe, deer of bidde ick den almoegenden Heer, dattet
hem belieue door zone groote liefde ende bermherticheyt my to
vergeuen.
Ick bidde ooc, waer in dat ick soude moghen ghesondicht hebben tegen den Keyser ofte den Coninc, ofte tegen eenige a,ndere,
dattet hen belieue my to vergeuen, door
die groote liefde ende bermherticheyt
(hods.

(I

her
ivolcht de Belijdin-

ghe van Jacques, de weleke by ghedaen
heeft voor den Commiesarius, ende den Inquisiteur, diemen noemt Kettermeyster, Ten meestendeel op
vraghe ende antwoort gestelt 2). //
NAdat ick thien weecken geuangen hadde gheweeat, soo is dit
mijn eerste ondereoeck geweest .
Q Den derden dach Januarij, Anno. 1558 . Te reeekenen tbegintsel des Jaers van nieu Jaere dach af, so quam na middach den
1 Met nadruk om de verdenking van~ over eenstemmnng met de WPderdoopers
to ontgaan : zie fol. 145 vo .
2 Zie aanteekening I op fol . 142 ro bl, 269 linen
'
boven . Eerst eenigen toJd na de
verhooren teekende d'Auch5 y ze op, natuurliJ'k in eigen redactie
II .
18

Fol. . 144 v°.
[no , 2,]
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atockmeyster tot my, seggende, dat is moste verschjjnen voor den
Commissaries t), om ondervraecht to worden van mijnen ghelooue .
Als dan heb ick met eenen blijden moet bereyt gheweeet, ende
ben daer heen ghegaen met den voorseyden stockmeyster . Ende
comende inde sale, daer by was sittende, soo heb ick hem ootmoedelijek gegroet, ende by heeft my ooc wederom gegroet, aprekende
dose woorden : Jacques, is uwen naem Jacques . N . Jacq. Jaet mijn
heere. Com. Jacques, ick ben hier gecommitteert van wegen des
Confines ende des Procureurs Generaels, om v to hooren ouer die
articulen des geloofs . Jacque . Wel mijn Heere, in den naem des
Heeren moet dat geschien . Ende nae veel woorden die wt' tsamen
hadden tgeloof aengaende, so begonste by my to vragen, van waer
ick gebooren was, ende van mijnder wooninge, residentie, ende
conuersatie, van den tijt mijnder ionckheyt af, tot op deem tegenwoordigen tijt toe, dat welcke is hem beleden hebbe . Daer na Overt
is wederom geleyt int hut's van den stockmeyster.
3.] Des anderen daechs, namelijck, den vierden Januarij des selfden
Jaers, so worde ick na middach wederom gheleyt voor den selfden
Commissaries . Ende voor hem wesende, soo begonste by to lasteren, to schelden ende to basphemeren van de herders ende Cudde
Fol . 145 r°. Christi, segghende : 1st niet // een iammerlijck dinek, dat wy lieden ons aldus laten verleyden? Jac . Jaet mijn heere . Corn . Ick
eegge van v lieden ende ander meer, die daer verlaten onse moeder de heylighe kercke, ende laet v bedriegen van eenen hoop
lichtueerdige leechgangera ende lantloopers . Jaa Ick en hebbe my
niet laten bedriegen van sodanigen. Com . Neen ? als ghy ghelooft
die abominabele snot' 2) mensehen ende bedelaers, als Menno, Lenaert 3), Henrick van Vreden, Frans de cuyper, Gielis van Aken,
ende sulcke rabbauwen meer, ende verlaet ons ende dat warachtige
woort Godts, laet ghy v dan niet bedriegen? Jacq . Ick en hebbe
dat woort (soda niet verlaten, want mijn ghelooue is gefondeert
op dat woort Gods, ende niet op menschen, noch op menschen leer,
Jere . 17 . a . 5 . nademael dat de Propheet Jeremias roept : t Veruloeckt ende vermaledijt is de mensche, die hem betrout op de menschen, ende
stelt dat vleys voor zijnen arm . Ende een weynich daer na so riep
ht', ende seyde : 0 die boose, als Menno ende Lenaert, Hoe veel
Lieden hebben sy verleydt, ende gheleyt- tot alle duyuelen ende
die verdoemenisse . Jac. Mijn heere, is bid v, dat ghy sulcke woorden niet spreken en wilt, want het waer v swaer ende herdt to
(no .

1 Deze gecommitteerde was geen geestelJi'ke : zie slot van fol . 145 r .
2 Min gering ,• of : slecht .
3 Lenaert Bouwens . De genoemden zJ
i'n bekende dooPsgezind e oudsten.
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bewijsen, dat sy sulcx zijn, als ghyse noemt . Ende ten anderen : Sy
en hebben niet bedroogen, maer claerlijck onderwesen dat woordt
Gods . Ende ick en ghelooue niet, dat de gbene die daer aent
woordt Gi-ods ghelooft hebben, dat sy comen tot verderffenisse, maer
die Heere salt al wel oordeelen . Corn. Ic en wil niet disputeren,
want is selue late my onderwijsen van den ghenen die daer geleert
zijn in de heylige kercke. Maer ick weet wel wat van v lieden is,
ende van v lieder leere : waert // dat ghy macht hadt, so Bout ghy Fol . 145 v°.
ons geerne de keele afanijden, ghelijck alsmen wel heeft sien geschieden van v lieder volek tot Munster, tot Amsterdam, ende tot
ander plaetsen meer? Jacqu . 0 mijn heere, en segt doch suleke
woorden niet teghen v conscientie, want ick ghelooue dat ghy wel
beter weet, nademael ghy hier geweest hebt inden Raet den tijt
van twintieh Jaren, gelijc als ghy segt (dit hadde by mi van to
vooren geseyt) daerom laet ick my duneken, dat ghy ons wel beter
bekent, want hadden wy so bole herten, die lieden to willen vermoorden, soo en souden wy ons seluen alsoo v lieden niet ouergeuen in de handen, want wilden wy alleenlijc spreecken tegen ons
herte, ende v lieden de waerheyt ver'aerghen, soo en sout ghy geen
macht hebben ouer ons, nademael ghy niet vinden en cult, die
hem mach beclaghen metter waerheyt van ons, dat wy yemant onghelijek ofte schade ghedaen hebben . Corn . Waer van comen dan
so veel secten, ende heresien ? Waer wt spruyten so veel oproeren
ende muteryen ? Jacq . So veel de secten ende heresien (die op aerden zijn) aengaet, als die van Munster, ofte Amsterdam, ofte elders,
so en hebben wy in geender manieren ghemeenschap nochte deel
met haerlieder wereken, nochte met haer leeringhe, mer wi houdense voor duyuelsche leeringe, ende alle sulcke dinghen en beletten niet, dat de waerheyt de waerheyt niet en ay, ende dat de
Christenen niet en zijn de rechte Christenen, niet moor dan ten
tijden der Apostolen alle secten ende heresien, die deer rontom
haer waren, die eenige gedaente hadden vanden woorde Godts . Nae
dese ende veel meer andere woorden die wy to semen hadden, begonste by to versoeten, ende seyde tot // my : Gi by en moet soo Fol. 146 r° .
hooch niet studeren, maer v laten onderwijsen van gheleerder ende
wijser din ghy, ende ghy moot geloouen aent woort (hods . Jacq .
0 mijn heere soude ick aent woort (hods niet geloouen? om dat
selue woordt ben ick hier geuangen, ende stae tegenwoordich voor
v, om deer van to antwoorden . Corn. Gihy en zijt niet geuangen
om twoort (hods, mer om uwe quade feyten . Jacq . Mijn heere, hebt
ghy gehoort Batter yemant geweest is, die hem beclaecht heeft
van my, Bat ick hem in eenigher manieren onrecht ofte achade
ghedaen hebbe ? Corn . Neen ick, ick en hebbe niet verhoort, dat-
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men eenighe clachten van v ghedaen heeft 1 ) . Jacq. De Heere s3

1 . Pet. 4 . c .15 . gelooft, * dat het niet en is om mijnder ongerechticheyts wille,

Apoc. l, a . 9, maer om dat t ghetuychenisse vin het warachtighe ghelooue . Corn .
Ten is alsoo niet, maer het is om uwe misdaden, daer ghy mede
miadaen hebt tegen de Keys . Maiest. ende hebt ouer getreden dat
mandament des Conincs onses Heeren . Jacq . Heb ick dat mandament van den Coninck ouer getreden, dat is eon cleyne sake, naet1po.19 . b .16 . denmael ick dat doende, hebbe volbracht dat mandament des * Conincks der Coningen, die de warachtige God ende eewige Coninek
is . Corn . (Thy hebt ooc ouer getreden dat mandament van God,
ende van once moeder de heylighe Kercke . Jacq . Mijn heere, ghy
en sout my dat niet connen bewijsen by de heylighe schriftuere,
nochte oock eenich mensche, dat ick daerin ouerghetreden hebbe
dat Mandament van Godt . Comm . Men salt v wel bewijsen . Wel
aen, laet ons beginnen die articulen to voleynden, die my beuoolen
zijn om v to ondervraghen . Wy hadden noch veel moor ander
Fol. 14G v0, woorden, die my to lanck // waren to verhalen, ende oock dat sy
my niet wel in die memorie en zijn . De selue Commissarius was
vat versacht 2), ende gaf my goet gehoor om to spreecken na mijnder begeerte . Daer na begonst by my to vragen, wanneer dat ick
to Emden quam, ende waer dat is my neer sloech 3), ende oft is
eenighe aenwijsinghe hadde om to comen by suleken volck . Ick
tintwoorde : Jae ick. Corn . Van wien hadt ghy die aenwijsinge?
Jacq . Van eenen goeden orient . Comm . In wat hugs waert ghi ?
Jac . Ic on bekenne 4) dat hugs niet dyer ick was. Com . Wie wart
die v tot Lenaert leyde ? Jacq . Hot warm mannen ende gesellen,
vrouwen ende dochteren . Corn . Hoe warm h er namen? Jacq . Aengaende haer lieder toenamen, so soude is veel to doen hebben ghehadt, om haer alien to bekennen by namen endc toena,men, om dat
ick da,er niet langhe tijt gheweest en hadde, om die to moegen
bekennen . Corn . Als ghy int hugs quaemt, waer was Lenaert?
waer €if predicte hy? Jac . Hy predicte dat reyne woort Gods . Coin .
Waer af, ende van wat articulen predicte by ? Jacq . Tay onderr~~ees
Mat. 3. a . z •
de * beteringhe des leuens, ende wt to doen den I- ouden mensche,
+ Col . 3 . a . 9 .
ende aen to trecken den nieuwen, bewijsende crachtelijck by de
Rom . 8 . b . 13 . schriftuere, -4- dat die daer wandelen nae den vleysche, ende nae
Eph . 5 . a . 5 . hare wellusten, t gheen deel en hebben hit rijcke (rods . Corn . Sprac
iii niet van eenige under sa,ken . Jacq . Mijn heere, ick soude veel
to doen hebben, om a1 to ontliouden, gelijek als is wel deneke, dat
1
Z
3
4

Zie fol . 429 ro.
Van n°. 19 1599 of bi' alle lateren : »versaecht" .
Zich vestigen zich nederzetten .

Hier en eeniga regels verder of kennen of herkennen, zich herinneren .
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ghy met grooten arbeyt sout onthouden eon sermoen, dat nv ouer
eon Jaer ende half ofte twee geschiet waer. Comm . Ontfingt ghy
.~bl at28 . .c19.
daer v tweede doopsel? Jacq. Ik
e en hebbe mae rer een doopsel ont- Mar .16 .15
b .
fangen, * ende dat na de ordi//nancie Christi. Corn . Debt ghy niet Fol. 147 r° .
een doopsel ontfangen in uwer ioncheyt ? Tae. Ic en Crete niet watmen my ghedaen heeft in mijnder ioncheyt, ende ick en hebbe
Been ghedachtenisse daer a£ Comm . V vader oft v moeder, hebben
zijt v niet gheseyt, dat ghy ghedoopt waert, ende en hebt ghy
gheen peters ende meters gehadt? Jac . Ick denckc wel ia, dat zijt
my gheseyt hebben, ende iek heb ooc sommige lieden peter ende
meter ghenaemt, maer dat en is niet gheweest na de schriftuere .
Corn . Wel was dat niet genoch ? Hebt ghy bouen dien noch yet
ontfangen van Lenaert? to weten twater, ofte het doopsel nae uwer
meeninghe. Jacq. Ick hebbe van hem ontfangen dat * doopsel nac Mat. 16 . b .15.
dat woort Clods . Coin . Bat doopsel dot ghy ontfanghen hebt in
uwer ioncheyt, hout ghy dat niet voor goet ? Jac. Had ickt voor
goet gehouden, ende voor een doopsel, ick en soude geen antler
ontfa,nghen hebben, want daer staet geschreuen, Batter * een Hecr Ephe . 4 . a . 5 .
is, een gelooue, ende een doopsel, ende niet veel doopselen . Corn .
Pat Doopsel Bat ghy ontfangen hebt van Lenaert, ontfingt ghy Bat
int hays daer ghy vergadert waert ? Jacqu. Jae ick. Com . blast
na de predicatie oft voor ? Jac. Na de predicatie . Commix . Sprack
by niet vant doopsel? Jacq . Ja hy, ende bewees bider heyliger Rum . 6 . a . 3 .
schriftucren, * wat dattet was, ende wat het doopsel beduyde, Ver- Col
. 2th b . 13 .
manende ootmoedelijck den genen die Bat doopsel begeerden to ontfanghen, wel aen to mercken ende acht to hebben, op het ghene
Bat sy aen namen, bewijsende Bat t cruyce ende veruolch Batter 2.Tim .3.b .ll.
na volget, den genen, die so verre gecomen zijn, ende veel mecr
under bewijsinghen door de heylighe Schriftuere . Corn. Vreesde
ghy niet voor Bat Placcaet van /I den Keyser ? Jacq . Neen ick, 1'x1 .1 47 v°.
nochte ooc nu ter tijt . Corn . Jacques ten sal v niet wel vergaen,
ten sy Bat ghy v in de ghenade onderwerpt van uwer misdaet .
Jacq . Mijn heere, ick t verwachte wel genade va,nden Heere, mcr Psa .130. a . 7 .
ick en weet niet, Bat is misdaen hebbe tegen den Keyser ofte den
Coninc, waeromme Bat ick ghenade verwachten soude, ende is Bat
Placcaet teghen Bat woordt Gods, so en dunct my niet Bat ic misdoe (volbrenghende Bat Mandament Gods) teghen eenighe peraonen,
wie dattet sy . Commiss . Jacques, Jaeques peynst om het gene Bat
het placcaet in hout . Jacq. Mijn Heere, ick weet wel dattet heerscha,ppye heeft in deser Werelt bouen Bat woort Godts, om to doen
steruen de gene die da,er geloouen yen zijnen Naem, * ende die Esa. 59 . b .15,
daer wijcken vander ongherechticheyt, t gelijck daer geschreuen t Mt .10 . b.17 .
staet, dattet also soude geschien . Maer wat salt wesen, als ghy 2 .limo .3 .
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met my cult gedaen hebben na dat placcaet, ende my salt gedoot
hebben ? So salt ghy doch anders niet hebben, dan een snoode t)
ende sterfFel~ek lichaem, dwelcke de verrottinge onderworpen is,
bIat.10. d . 28 . maer so veel de t siele aenghaet, daer en moecht ghy niet aen
Sap. 5 . a . l . comen, ende als ghy salt comen voor dat * oordeel G~odts, dan
suldy weten wat ghy ghedaen hebt. Com . Jaeques, ick en soecke
uwen doot niet, trod wetet, ende het waer my leet, dat ghy wee
hadt , aen dat wterste ws vingers . Jac . Mijn Heere, men salt wel
sien in het eynde, ~~oe coemtet dan, dat ghy hier aldua dat onnosel bloedt verghiet, naedenmael ghy niet en coot onderscheyden
van dat gelooue, als ghy my gesept hebt, waeromme en ordineert
gh3 dan niet, dat de ghene die niet en connen verstaen v lieder
fFol . 1489 • . gheloof, als recht ende goet to %/ zijn, ghebannen worden buyten
den lande? behoudende haer lichamen ende goederen 2 ), gelijck alsmen doet ouer dat geheele Duytslant, ende oock in Oostlant,
die welcke niet en willen ordeelen ouer dat woort (hods om bloet
to verghieten. Nae veel meer ander woorden, vraechde hij : Wat
hout ghy ende gheloofdy vent Sacrament des Altaers ? Jac . Is v
meeninge dat breken des broots? Com . Jaet. Jac . Ick belijde ende
Mt. 26 . d. 25 . gelooue, ~1- gelijck alst Christus gheordineert heeft, Ende ghelijck
Mr.14. c. 22 . slat die -4- Apostolen ghebruyct hebben, * Ende gelijek Paulus deer
+Act . 2. e. 46 . of schrijft totter Corinthen . Com. ~~oe verstaet ghijt P Jacq. Gel~c
2U . b . 7 .
~1 .Co.il.c .22 . alst geschreuen is, ende ick en begheere niet to gloseren 3) dat
woort Gods . Deer was by mede to vreden, ende by teyckendent 4)
alsoo op zijn peppier . Com. Wat bout ghy vande misse, biechte,
ende absolutie des priesters ? Jac. Aengaende die misse, ick en
kense niet, nochte oock die scriftuere selue, ende is en hebbe die
name noit gelesen in het woort Gods . Com . Wat sal ick den deer
van schr~uen? Jac. Ic en weets niet, dat v belieft mijn heere .
Comm. Sout ghy niet willen belijden simpelijcken, dat ghy ghelooft aen die ordinancye van die warachtighe ende heylighe kercke,
na dat de schriftuer wtwijat? ende gelijck een goet Christen schuldich is to geloouen? Jacq. Jae ick mijn Heere, wt geheel mijnder
herten . Hy screeft also. Comm . Wie zijn v onderwijsers geweest
in sulcke leeringe, ende met wien hebt ghy int beghin gheconuer1
2

Weini g waard ,gerin ~.
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seert, ende in wat plaetse? Jac . Ick heb mijn conuersatie ghehadt
tot Antwerpen, met vele sprekende van die Schriftuere, maer principalijck ben ie onderwesen geweest, ende heb mijn fondament ghenomen, met dat heylighe woort // des Heeren to lesen . Hy schreeft Fol . 148 v° .
also. Corn . Maer nv siet hier een groot artikel, to weten, of ghy
niet gheweest en hebt een Dienaer oft Diaken ouer de armen, ofte
Vermaender, ofte eenighe last i) hebbende in die vergaderinge onder die broeders . Also wart gescreuen op zijn pappier, nae dat ick
heb connen mercken ofte aien . Ick en wiste ten eersten niet, wat
by wilde seggen met dit, soo groot een artikel . Ende ick antwoorde daer op : Neen ic, ende is en beuinde my niet bequaem
dyer toe, * maer ick ben een cleyn lidt in de vergaderinge . Corn . 2.Cor .12.b .12.
Hebt ghy niet geweest in die vergaderinghe, eer dat ghijt doopsel
ontfingt? Jacq . Jae ick, twee ofte driemael to minsten . Corn . In
wat plaetse islet gheweest ende hoedanighe huysen ? Jac. Aengaende die huysen, ick en weet niet wie datse toe behooren . Comm .
Wat soorte van huysen groot ofte cleyn? Jac . Wy vergaderen ons
daer wy best moeghen, na dattet to passe coemt, ende ick gedeneke
wel geweeat to hebben in seer arme huyskens, die bet ghelijckenisse hadden van een stal, dan van een hugs . Hy schreeft also op
zijn pappier. Commise . Hebt ghy oock geweest under die broeders
inde vermaningbe nae dat ghy het doopsel ontfanghen hebt . Jacque .
Mijn Heere dat brengt zijn selfs antwoort mede, ghy moecht wel
dencken, heb icker to wren geweeat, dat icker namaels noch bet
geweest hebbe . Corn . Is o huysurou vander seluer leeringe als ghy,
ende is sy ooc herdoopt? Jac . Ic heb genoech to doen voor my
seluen to antwoorden sunder to antwoorden voor mijn wijf, ende
waert dat sy hier waer, soo mocht sy voor haer semen antwoorden, maer niet to min, is houdese voor een vrouwe die den Heere
vreest . Ende daer was by mede to vreden . //
DEn achtsten Dach Januarij des voorseyden Jaers . 1558 . op Fol . 149
eenen saterdach des morgens, so was ick geleyt in de selue sale, [n°, 4,]
voor den Inquisiteur ofte Kettermeyster 2) de welcke in corten tijden herwaerts is hier ghestelt gheweest vanden Coninck van Spaengien, hebbende van hem alle macht, to binden ofte ontbinden, to
laten ghaen vry, ofte to doen steruen . Ende als ick voor hem
quam, soo groette is hem ootmoedelijc, ende by groette my oock,
seggende tot mij : Jacques, is ben seer verblijt ouer een sake, dat
is ouer het gene, dat my die Procureur Generael geseyt heeft, dat
1 0Pdracht, bediening .
2 De bekende Lindanus,

r°.
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ghi wel to vreden zijt to belijden uwe schult, ist datmen v can
bewijsen byder schriftueren, dat ghy ouergetreden hebt dat ghebodt (hods, ende dat ghy in dwalinghe zijt, zijt ghy noch in dit
seine propoost, ende wilt ghy die serift aennemen ? Jac. Ja ick,
ende ick ben bereyt to hooren alle goede onderwijsinge na den
woorde Godts . fly hadde mijn belijdinge, die is gedaen hadde voor
den Commissarius, ende by vraechde my . Wilt ghy noch belijden,
dat ghy ontfanghen hebt dat Doopsel van Lenaert? Jac. Min woort
Mat . 5, d . 37 . en is niet iae ende neen, * maer ia, ia, ende gelijek als ick be2 .Cor.1 . b .17 . leden hebbe, so belijde is noch opentljjek . Ket. Is v niet genoech
geweest het doopsel dat ghy in uwer ioncheyt ontfanghen hebt,
sonder noch eens een ander to ontfangen ? Jac. Ic en houde dat
selue doopsel, dat ick in mijnder ionckheyt ontfanghen hebbe, voor
gheen doopsel, na dat woort ende ordinantie (hods . Bet. Ick salt
v bewijsen : maer gelooft ghy oock dat de kinderkens ghebooren
Psa . 51 . a . 7 . zijn in erfsonde? Jac . t Dauid seyt wel, dat by ontfangen is geweeat in aonden, gelijc ooc alle kinderkens, maer die sonde en is
Fol. 149 v0, haer niet // toegerekent, aenghesien dat Christus ghestoruen is om
Rom. 4 .d. 25 . die sonde wech to nemen, * gelijc als Paulus ouer al in zijne brie5 a .
2.Cor . 5..c . . 618 , uen getu9cht, -I- Ende gelJi ck als die sonde door een mensche e
Gala. 2 . c . 21 . comen is hide werelt, ende door die sonde die doot, also heeft de
Ephe . l . b . 7 . ghenade ouer gheuloeyt door Jesum Christum . Ket . Hoe worden
Heb . 9 . b.14 . die kinderkens ghereynicht, ist dattet niet door het Doopsel en
+ om 5 . .
HebR. 9. .b. 1 3 . b geschiet ? Jacq • SY zJi n ghereYnicht * door het bloet Christi, Nadet Joa . 1 . d . 36 . Gael by dat t Lam is, dwele wech neemt die sonden der werelt .
Ketter . Hoe gatet toe, dat sy gesuyuert worden van de erfsonde
Jac . Mijn heere, ick hebt v geseyt, namelyc, door dat bloet vanden
Rum . 5 . a . 6 . Sone Gods, die gestoruen is voor ons * doen wy noch zijn vianden ende ongheloouich waren . Ket. Ghelooft ghy niet dat de kinderkens dragen haer sonde van Adam, ter tijt toe dat sy doort
doopsel ghereynicht worden ? Jac. Men soude my dat moeten bewijsen met der Schriftueren . Ic geloof dat woort vanden Propheet,
Den . Z4 . b.16 . die daer seyt, t dat het kint niet dragen en sal de misdaet des
Eze . 18 . a 20 . yaders, noch de vader de misdaet des coons, maer de siele die sondicht, die sal de doot steruen . Kett . Ten is also niet to verstaen,
maer dat kint is onreyn, tot dattet dat doopsel ontfangen heeft . Jac.
Worden de kinderen gereynicht door dat wterl1jcke teecken vanden
water P kett . Neen, maer sy moeten gereynicht wesen metten water, ende daer na metten heyligen Geest . Ja,c . Weleke wasschinge
gaet voor, to weten, de wasschinge van buyten, oft de wasschinge
van binnen P kett . De wasschinge van buyten, ende na dese gesproken woorden : Inden naem des Vaders, ende des Soons ende des
heyligen Geests, worden sy d :~er ryaa bereynicht van binnen . Jac..

DE BELIJDING}HE VAN JACQUES.

[n0. 4 .]

281

Mijn heere, ghi / segt dat sonder Schriftuere, want Jesus Christus
seyt, ;- dat sodanighe Hypocrijten zijn, die daer eerst reynighen Mat . l3 .c .24 .
dat buytenste, maer to reynigen dat binnenste, ende dat buytenste
sal oock reyn wesen . kett . Gliy doolt, ende en verstaet de schriftuere niet, ende hebt v laten verleyden van eenen hoop Lantloopers . Jac . Mijn heere, ick en stuene niet op de menschen, maer
ten is my anders niet gegeuen to verstaen, ende de menschen en
sullen my dat gelooue niet geuen, want daer staet geschreuen inde
Propheten? * Sy sullen alle van God geleert worden . Ende Jesus Ear, 54, a 15 .
Christus die seyt, * dat niemant tot hem en mach comen, ten sy Jere . 31 . c . 33 .
dattet hem vanden Vader gegheuen sy : Maer nv mijnheere, be- *Joan . 6 .e .44 .
wijst my alleenlijek byder Schriftueren, dattet doopsel der cleynder
kinderen een plantinge ende ordinancie Gods sy, ende gebruyct
byden Apostolen, ende is salt geloouen . kett . Die ordinancie is
gemaect van Jesu Christo, seggende : t So wie niet geboren en is Joan . 3 . a . 5 .
wt den water ende den Geest, by en mach niet ingaen in dat
rjjcke Gi-odts . Jac . Christus en spreect niet tot den kinderen, maer
tot eenen Doctoor in de Wet, ende by en spreect oock niet vanden cleynen kinderen nv nieuwelincx geboren, want Christus seyt
da~er na int selfde Capittel : Dat vanden vleesche geboren is, dat is
vleesch, dat vanden geest geboren is, dat is geest, En verwondert
v niet, dat ick v gheseyt hebbe : Ghy moet wederom herboren
wesen, de wint blaest daer by wil, ende ghy hoort zijn stemme,
maer ghy en weet niet van waer by coemt, oft henen vaert . Also
ist met alien, die geboren zijn wt den geest. Na dat ick ghelesen
hadde in zijn Testament in hoochduytsch, gedruct to Zurich, seyde
ick : Mijn heere, ist dattet wterlijck doopsel der // kinderen een Fol. l<50 v°,
nieuwe geboorte is, soo weetmen Gael vin waer dat sy coemt, want
men sietse metten oogen . Ket. Hoe verstaet ghjjt dan? Ja .c. Ic
verstae dat de nieuwe geboorte is vanden genen -{die inden ouden Collo . 3 . a . 5 .
Adam was, in dat vleesch der sonden, datmen die moeste wt
doen, dooden ende cruycen, dat vleesch der sonden, met alle zijn
begeerten ende lusten, om wederom geboren to worden in * een Rom . F, a . 4 .
nieu leuen, na den nieuwen mensche Christus Jesus, gelijek Pau- Eph . 4 . c. 22 .
his breedelijck getuycht . Iiet. Pat is to verstaen van de groote
ende oude lieden, ma,er de cleyne kinderkens die onsuyuer zijn,
moetmen met water reynigen om de salicheyt to vercrijghen . Jac .
Wat gelooft ghy vande kinderkens, die hier geen doopsel en ontfangen, na dat ghelooue dat ghy hoot, to weten, vanden Faus?
Ketter . Sy gaen voor alle duysent Duyuelen . Jac. O mijn heere,
daer staet geschreuen : * Als ghy ordeclt, so ordeelt rechtueerdige Deu . 1 . b . 16 .
7 b . 24 .
ordeelen : !- Ooc met sulcke ordeelen (seyt C}iristus) als ghy ordeelt,
+ Mat. 7 . a . 2 .
cult ghy gheordeelt worden : Cihy verdoemt de onnoosel kinder•
f

Fol . 150 r° .
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18 . a . 2 . kens, daer nochtans Christue seyt, ~ dat sodanighen het rijeke (hods
19 . b . 14 . toe behoort . Ket . Die warm ghedoopt oft ten minsten hadden sy
de Besnijdinge ontfangen, de welcke haer was inde stede des Doopsele . Jacq . De Sehriftuere en roert daer of niet, dat sy beaneden
warm, ende ghy en suit niet connen bewjjsen, oft Jootsche oft
Heydensche kinderen warm . Ketterm . Het warm al Joden die to
Jerusalem warm, ende daer ontrent int Jootsche Lant . Jac . Lucas
Acto . 2, a . 5 . ghetuycht wel anders, Act . 2. * dat binnen Jerusalem in het Jootsche lant alle soorte van spraken warm, die onder den Hemel zijn .
.
151
r°
.
Fol
Fetter. 1st niet een arm dinek // van v lieden, dat ghy aldus doolt
Eph . 5 . C . 26. in der Schriftueren? seyt Paulus niet, t dat by sijn Ghemeynte
gereynieht heeft in dat bat des waters? Jacques . Paulus seyt : Int
Joan . 15 . a. 3 . bat des waters door het woort . Wel, suldy wel kinderen t reynigen door het woortP oft alleenlijck door het bat des waters? want
sy en connen den woorde niet geloouen . Ket. So zijn si dan verdoemt, nademael dat sy niet en gheloouen . Jacq. En apreeckt doch
Mat. 5 . a . 3 . also niet, want sy zijn onnoosel, ende * arm van geeste, ende sodanigen behoort dat rijcke der Hemelen toe . Hy seyde, gelijc by
ooc to voren geseyt hadde : Men moetse voor al reynigen door den
doop des waters, om totter salicheyt to comen . Jacq . Petrus de
1. Pet . 3 . c.21 . Apostel betufcht claerlijck : Gelijek als de t Arcke die Noe gheinaect hadde, vanden doot bewaerde, ende vande gramschap Gods
alle de gene, die verlaten hadden dat geselschap der boosen ende
der werelt, ende warm daer in getreden, dat in sulcker manieren
dat doopsel ons is totter salicheyt, maer de Apostel en acht niet
van eeniger weerde, dat doopsel, dwelt wech neemt de onreynicheit
des vleescha, ten sy dat daer sy een goede getuychenisse van goeder conscientien voor (hod, ende ick en gelooue niet, dat de kinderkens hebben dat getuychenisse van goeder conscientien, nadeDeu . 1 . d . 39 . mael si niet en t weten dat goet oft dat quaet . Op dese sake en
antwoorde by my niet, ende such my scherpelijc aen, ende een
weynich daer na seyde by tot my : Tis Caluinus die daer schrijft
Attestation (dat is getuychenisse) der goeder conscientien, sulcke
valsche Propheten, die v lieden verleyden, maer den waerachtigen
text en seyt also niet . Jac . Ic en ben niet geuangen om de leeFol. 151 v°, ringe van Caluinus . Ende ick badt hem me//nichmael, dat by my
soude laten lesen in zjjn Boeck, }roe dattet de Apostel doch schreef,
to weten, in zijn eygen Testament, dat by voor hem hadde, oft in
zynen Bibel, int latijn, de welcke was een seer cleyn formaet, getranslateert, ende gedruct by Robertus Stephanus to Parijs . Maer
wit ick hem badt, by en wildet my niet laten lesen, ends is
seyde tot hem : Mijn heere, ghy en behoort my niet to beletten,
dat woort to bewijsen, nadenmael dat ghijt wederspreect . Ends na
Mat .
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noch meer andere woorden, seyde by tot my : Na dien dat ghy
niet geloouen en wilt aen de heylige Leeraers, als S . Ambrosius
ende S . Augustinus (ende noch een hoop ander ileyligen, die by
my noemde) ende aen de ordinancien, die de heylige kercke ingheset heeft, iae wat wildy dan geloouen ? Jac. Ic gelooue alleenljjc
aen de ordinancie Christi, oft bewijst my dat de Apostolen cleyne
kinderkens gedoopt hebben, ende is salt geloouen . her mede wilde
hijt my proberen 1), met de huysgesinnen die ghedoopt waren,
daer wel mochten cleyne kinderen geweest zijn, so by seyde . Ick
antwoorde, dat de Schriftuere daer of niet en roerde, dat daer
kinderkens gheweest zijn, maer bewijst 2) seer wel, dat sulcke
huysgesinnen aenhoorden dat woort, ende geloofden, gelijc alsser
geschreuen staet vanden * Stocmeester, ooc van t Cornelio den Act . iG. e . 32 .
Hooftman, met alle de gene die van zijnen huyse waren, de welcke tAct, 10 . e.44 .
ontfingen den heyligen Geest, gelijck als de Apostolen, to weten,
de gene die dat woort hoorden . Ende daerom mijn heere, ghy en
sout my niet connen bewijsen, dat daer cleyne kinderen waren .
kett . Ic en wil daer niet vast op staen, om to seggen Batter waren,
oft Batter Been en wren, want Bat is in twijfel, maer ghy moet
geloouen, twelck ,l/ de Ouders ende de heylige Doctoren daer of Fol . 152 y°.
also geordineert bebben inde kercke, ende gebruyct tot nv toe .
Jac. Hebben de selue Leeraers dese ordinancie ingeset tot goeder
meyninge 3), oft hebben sy die ingheset, om dattet was een ordinancie Godts finder Schrift veruaet P ket . Sy hebben gedaen na den
woorde gods tot goeder meyninghe . Jac. Mijn heere, ghy weet wel,
hoe etrengelijek dattet beuolen was den volcke van Israel, niet to
doen eenige dingen na haerlieder * goetduncken, maer Bat ay doen Deu . 4 . a, z .
souden alleenlijc tgene Bat de Ileere haer beual ende ordineerde . lz . d. 32 .
Want t Saul was verworpen van (hod, om Bat by niet gerechtelgc 1 . Re. 15 . c .2L .
gedaen en hadde na Bat woort des Heeren, Bat hem beuolen was,
maer hadde gebruyct zijn eygen goetduncken . Ende na veel meer
andere woorden die wy tsamen hadden, so ginck by van my wech,
ende seyde : Jacques, ick bidde v, Bat ghy v daer op Both wel beraet, want ghy zit in dwalinghe ende verleyt . Jac . Ick en ben
niet in dwalinge uoch verleyt, ick ben al beraden, nademael ghy
my niet bewijsen en cont byder Schriftueren, dattet Doopsel der
cleynder kinderen eon Ordinancie Gods sy, ende daerom en gelooue let oock niet. kette . Wat wilt ghy Bat ick v bewijse, naedemael ghy niet en ghelooft aen de heylighe Leeraers van de Catoljjeke kercke, noch oock haer ordinantie . Jacqu . Mijn heere, daer
BewJ i'zen,
2 AanwiJ'zen mededeelen .
3 Van Bra ht : umet goeder me nin e ." Als ons : ate" oeder trouw . Gemeend
is : naar eigen goeddunken, toch met vrome bedoeling.
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Mat . 15. b .13 . staet gheschreuen : -I- Alle plantinghe, die mijn Hemelsche Vader
niet gheplant en heeft, sal wtgheroeyt worden . Ende na noch veel
meer ander woorden, so is by wech gegaen, ende seyde tot my
Adieu Jacques, beraet v dock wel, ende bidt Godt neersteljck . Ick
scyde ooek : Adieu, ende seyde tot hem, dattet wel mijn hope was,
Fol. 152 v° . den // * Naem des Heeren altijt aen to roepen tot mijnder hulpen .
Pea . 116. a . 4 .
Daer waren noch veel meer ander woorden, die wy tsamen ha,dRo. lU. b .13 . den, de welcke is niet gheschreuen en hebbe, om dies wille dat sy
my niet wel inde memorie en zijn, ende dat de cortse my aen
quam . Ick hebbe vergeten to schrijuen zijn allegation, waer mode
by wilde bewijseti, dat de Besnijdenisse eon figuere was op hot
doopsel, ende datment alsoo moeste gebruxeken na gheljcke wijse,
Ge. 17 . b . 11 . waer op ick hem bewees by der Schriftueren, hoe dat de * Besnjdenisse was eon figuere op hot Verbont, ende on beteeckende
anders niet, dan om to kennen to gheuen, dat sy begrepen waren
in hot Verbont, ende kinderen de welcke de Beloften toe quamen .
Rum. 9 . a . 6 . &Iaer Paulus bewijst ons nv, t dattet niet on is eon Jode, noch
Gal . 4 . c. 23 . kint van Abraham, diet van buyten is, oft na den vleesche van
Joan . 8 . c . 39, zijnen zade, mer de gene diet int herte zjjn, als Cllristus seyt, -F dat
sodanige Abrahams kinderen zijn, die de wereken van Abraham
doen, hoe wel dat sy nochtans comen van dat vleeschelijcke zaet
der Heydenen . Ende is betoondc hem, hoe dattet Doopsel beteecJoan. 3 . a . 5 . kent de warachtighe * wedergheboorte, gelijck als Christus Nico+ Ro . 6 . a . 4, demo bewees, ende de t aflegginghe des ouden mensches in eon
Gal . 3, d . 27 . nieuwe leuen ende Batmen daerom moeste wederom herboren weEph . 4 . c . 22 . $en, ende niet nieuwelinex t) geboren, gelijck als sy lieden willen
segghen, ende so waer Bat gheen wedergeboorte on was, daer on
dicnde oock geen teecken, want bet waer met Godt ghecken . Hy
seyde tot my : Souden Ban de kinderkens goon deel hebben aen Bit
Sacrament ? Ic seyde tot hem, Bat de Sacramenten achter gelaten 2)
~b,
Fol. 153
waren om die to ghebruycken inde heylighe Ghe//meynte voor
Mat . 13 . e. 43 . den ghenen die -I- ooren hebben om to hooren ende herten om to
begrijpen, ende to onderscheyden van de Sacramenten . Ende niet
voor de onnoosele. Wy hadden noch veel moor ander Propoosten
ouer die Artijckel, ende ick bewees hem hot misbruyc Bat sy hebben in haer doopsel tegen de schriftuere, ende van Bat doopsel (ber
wijser 3 ) vroeyvrouwen, hoe Bat zijt voor goet houden, ende herdoopen noch eons, daerom seyde ic, Bat sy tiVederdoopers waren .
GO.

5,

DEs maendaechs den thienden January des selfden Jaers, was ick
wederom geleyt voor den selfden Kettermeester, ende na sommighe
1
3

Pas, kort geleden .
21̀ ))Nagelaten", n .l . door Christus .
WiJ'ze vrouw = vroedvrouw .
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reden, so vraechde by my : Hoe hebt ghy v beraden, aengaende
dat doopsel? Jac . Ick en weet gheenen anderen raet, dan ick v
gheseyt hebbe, aengesien dat ghijt my niet en cont bewijsen bijder
schriftueren, dattet cen ordinantie Christi is, de cleyne kinderkens
to doopen, ick en gelooue daer oock niet aen, maer ick houde my
aen het doopsel, geordineert * van Jesu Christo, ende beuolen zij- Mat. 28, c .19 .
nen Apostolen . Ket . Also hebben v onderwesen de valsche Prophe- Mar . 16 . b .1 15 .
ten, van den welcken de Schriftuere scyt, dat sy comen sullen, ende
zijn wt ons ghegaen . Jacq . Suleke valsche Propheten salmen t ken- Mat. 7 . b.15.
nen by hare vruchten, seyt de Heere . Ende also veie als dat aengaet, dat ghy segt, dat si wt v lieden ghegaen zijn') : Paulus wesende
to Mlileten, bew •ees den Ouders van Ephesien, -{- dat wt haer lieden Act . 20, d . 29 .
ende wt de cudde soudeYi opstaen quade menschen, die daer souden leeren quade dinghen, ist niet also mijn heere? Iiet . Jaet . Jac .
1st niet wel mijn heere een verkcerde sake, ende geheel contrarie
dat doopsel dtit ghy lieden gebruyct, want f j Christus heeft be- Fol. 1 .53 v° .
uolen to doopen, den ghenen die * geloofden . Ende die daer t on- Mc . 1 6 . b .15 .
.
fit. 288 c .19
derwesen waren ende geleert . Ende de 1- Apostolen hebben gedoopt } Act
. 2 . d . 38 .
alleenli
J c de gene die dat woort ontfingen . Eride ghY lieden dooAt 8 . b.11 .
alleenlijek die niet en geloouen, ende die niet en moghen onder- 10 . e . 47 .
wesen noch geleert worden, noch die dat woort niet en conneu
ontfangen, want si zijn onnoosel, ende dot dunct my geheel contrarie to zijn, ende de wagen voor de peerden to settee . IZet . Tia
om dat ghi in heresien zit mijn kint, cede dat ghy niet en gelooft
de heylige Leeraers, siet hoe dattet v wil vergaen . Nv wel aen,
laet ons van eon ander Artikel spreken . Ende na dat by gesien
cede gelesen hadde mijn Belijdinghc, ghedaen voor den Commisstirio, gelijc is to wren geseyt hebbe, so vraechde by my : Wit
geloofdy dock v.tiu de Eucharistia,? J<LCq. tiVat is dat? Kett . Vast
Sacrament des Alters? Ja .c. Wilt ghy seggen, van dat Auontmael
dea IIeeren, oft da.t broken des broots ? Ket. Ja, tis eon 2 ) dinek,
Eucharistia, S .icramentwn, oft AuontmaeL Ja,c . Dlijn heere, ten is
niet eencu naem, want siet, hoot de Apostolen gen,tiemt hebben .
Lads die seyt : * Sy broken dat broot van huyse to huyse, cede Act . 2 . e . 42 .
niet drtit I1Ch :101i1 Christi . Ket . Dat selfde daer Lucas af spreeckt,
dat is vant wuorat G}odts, dat welcl :e sy `vtdeylden ecnen yegelijcken . Jac . Mjjn heere, also segghen ooc Dauid Jorisz . cede auder
ketters, die to mete maken dat broken des broots . Maer siet aen,
ale Psulus was to Tro ;zden, cede dat de vergaderinge to samen
gecomen was, des nachts, so dat eon Jongelinc vanden hoogen sol1 D1 i . : ZJi'n die valsche p rofetcn volgeus
u nit uwe kerk voortgekomen,
dan bevat
m
a
uwe kerk dezulken en is zJij dus de ware kerk niet . ))Die ouders" ziJjn natuurlJ
i'k
»oudsten" .
2} 't Is een en dezelfde zaak .
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Acto . 20. b . 7 . der of viel, t Lucas seyt, dat Paulus dat woort dede tot finder
middernacht, so dat de Jongelinek viel door een venster, ende als
Fol . 15f r° . sy warm wederom // boom geelommen, Paulus hem opgeheuen
hebbende, so hebben sy dat broot gebroken ende ghegeten, ten
was dat woort niet dat sy aten, ende daer na sprac Paulus totten
dageraet toe, ende ghinek van daer . Ende dit hoorende, each by
my acherpelijc aen, ende en wiste niet wat seggen . G}elooft ghy
niet (seyde hy) als dat wanneer de Priester heeft ghesproken die
woorden, dat onse Heere daer is int broot, in vleesch ende bloet,
alleleens 1) gelijek alst de Joden hebben gehadt in haer hander,
ende gecruyst ? Dit selfde heeft by my seer dickwils geuraecht .
Ende om dies wille dat ick niet en sochte to disputeren met hem,
soo seyde ick : Mijn heere, fist dat ghijt my tort bewijsen by der
Schriftueren, soo sal ickt geloouen . Ende by drang my, seggende
Segt neen oft ia, wat ghy daer of gelooft . Jac. Sulex als de Schriftuere deer of getuycht . Ketter. Ick vraghe v, oft ghy niet en ghelooft, dat by is int Sacrament, in vleesch in bloedt, ghelijek als
by was aent Cruyce. Ende siende dat by hem verwermde so verbeyde is een weynich om to antwoorden . Kette . Wel, wet segt
ghy ? Jacq . Niet mijn heere . Ket. Pat hoor is wel, mer waerom
beydt ghy so langhe to antwoorden, iae oft neen? Jacq . Mijn heere,
EceL 5. b . 13 . deer staet gheschreuen : * Weest snel om hooren, ende traech om
Pro . 17 . b . 27 . spreken . Kett. Wel aen din Jacquee, segt alleenlijck is oft neen
Jac . 1 . b .19. 1st dat ghy ghelooft, dat h3 deer is int broot, in vleesch ende
bloet, so segt ia. Jacq . Dlijn heere, seyde ick tot v ia, hoe soude
jet v corner bewijsen by der Schriftueren, dat by deer is in
vleesch ende bloet, nee dat de Priester de woorden ghesproken
heeft? want ick en hebt noyt finder Schriftueren gelesen, ende om
.1<54 v° . dies wille dat jet v niet en soude corner bewijsen, daer//om en
Fol
wil is ooc niet seggen dat het also is . Ket. So en geloofdjt den
niet, hoor is wel peen? Jac . Ic en gelooue deer van niet wijder
din de Schriftuere getuycht, ende hoe soude by deer wesen int
Mar. 1G .g.G1 . broot, mijnheere, naedemael geschreuen staet, dat by * opgeclomt Act. 7 . f. 55 . men is ten Hemel, ende t dat by sit ter rechterhant zijns Vaders,
+ Act . 2 . d . 34 . -I- tot dat by zijne vianden sal geset hebben tot een baneke zijnder
Hebr . 1 . b .13 . voeten . Ket . G}elooft ghy niet, dat by machtich genoech is to sitsen ter rechterhant zijns Vaders, ende ooc jut broot to wesen? Jac .
Mijn heere, is gelooue dat by almachtich is, mer tegen zijn woort
en mach by niet, want by moet warachtich wesen, ende by is de
Joan . 14 . a. 6 . eenige * waerheyt selfs . Ket . Wilt ghy niet geloouen de schrif+ Mt . Z6 . C . 25 . tuere die geschreuen is : t Neemt eet, dit is mijn lichaem, dwelt
Lnc. 22. b.19 .
1

Eveneens.
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gegeuen wort voor v lieden, gelooft ghy dan niet dat het 4jn
lichaem is? Jac. ~'elcke hout ghy voor zijn lichaem, dat geleuert
is voor oils, ende geleden heeft, ende dat aen de tafel sat ende
aprac, oft het gene dat by in zijn hant hielt, to weten, dat broot,
Overt dat voor oils geleuert, ende sterf dat broot aent cruys voor
once sonden ? En beteeckende dat broot niet op zijn lichaem ? Ket .
Alle beyde. Jac . Ick en hebbe niet gelesen datter twee Chriatus
4jn, dan alleen een t eenige Sonc Gods . Dit heb ick hem dick- Mat. 19 . c .16 .
veils to wren gheleyt t). Kett . Dese twee en zijn maer een, oock 1 .Joan .4 .b .9 .
is de wijn zijn bloet, na de gesproken woorden des Priesters . Jacq .
Wort de wgn zijn bloet, na dat gesproken woort, ende blijft by
altijt bloet, ende niet wijn? Better . Nae dattet woort gesproken is,
so is dat broot zijn warachtich vleesch, ende de wijn dat warachtighe bloet Christi, ende blijuen also vleeach ende bloet . Jac . Wat
wilde Christus dan to ken//nen geuen zijnen Discipulen, als by Fol . 155 r° .
seyde : * Dit is mijn bloet des nieuwen Testaments, dwelck wtge- Mt . 2G . b .27 .
stort sal worden voor vele, tot vergeuinge der sonden, ende is
segge v lieden : Ick en sal van nv voortaen niet meer drineken van
dese vrucht des wijngaerts. Mijn heere, Christus noemtet zijn bloet
des nieuwen Testaments, ende dies niet to min geeft by to kennen
zjjnen Apostolen, dattet noch sy een vrucht des wijngaerts, aengesien dat hijt namaels noch so noemt, na dat by geseyt heeft, dattet
zijn bloet si . ket. Waer staet dat geschreuen? Doen nam is zijn
Testament int duytsche 'a), dwelt by voor hem hadde, ende last
hem : Ende na dat let hem gewesen ende gelesen hadde, soo seyde
by tot my : (shy en moet v niet reguleren na v verstant, maer na
de wtlegginge der heyliger Leeraers, ala S . Augustinus, Ambrosius,
ende andere meer van de oude kercke . Jac. Ick ben wel to vreden
met de wtlegginge van Paulo, sonder andere vele wtleggingen to
soecken . ket. Waer heeft Paulus wtgeleyt dat Sacrament des Altaers? Jac. Paulus heeft wtgeleyt ende gegeuen to verstaen tot die
van Corinthen, wat dat Auontmael des Heeren, ende dat breken
des broots is . ket . tiVijset my . Ende is hadde noch zijn Testament,
ende las hem dat thiende Capittel, vande eerste Epistel totten Corinthen, daer Paulue seyt : Ick spreke als met den genen die wijs
ziju, ordeelt ghy selue wat is segge : * De kelc der dancsegginge 1 .Cor .lO .b .iB .
met den welcken wy daneseggen, ist niet een gemeynschap des
bloets Christi P dat broot dat wy breken, ist niet de gemeynschap
des lichaems Christi? Ende ick en hadt nauwe ghelesen, by ant'I) Voorgelegd, voorgehbuden .
2 Dit voegt d'Auchy er bi',
~ omdat Lindanus ook wel eens een »hoogduitseh"
zuricher of een lat"nsch Nieuwe Testament b.j zich had.
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woorde my daer op haesteljc : Dat is tegen v, want de Apostel
Fol. 155 v°. bewijst daer wel, datter vleesch ende bloedt is int // broot ende
wijn, ende datmen deelachtich is des lichaems Christi . Jac . Mijn
heere, ist dat v belieft, laet my wat voorder lesen, ende ghy cult
mercken, dat Paulus niet en gheeft to verstaen van dat lichaem
Christi in vleesch ende bloet, geljjc alst hinck aent Cruys, maer
1.Cor .i2.b .12, van zijnder * vergaderinge, de weleke is zijn lichaem, want als by
Col. 1 . b . 18 . seyt, dat wy gemeynschap hebben ende deelachtich zjn aen dat
1 .Cor .1O .b .17 . lichaem Christi, soo seyt hij : t Want wy vele zjn een broot ende
een liehaem, nademael wy deelachtich zijn van eenen broode . Kett.
De Apostel spreeet daer van een ander lichaem, to weten, van zjn
Gemeynte . Jac. Ic en beuinde niet dat Paulus maeckt eenich verschil ofte onderseheyt van twee lichamen, maer van een lichaem
Christi . Ket . Hoe verstaet ghy dan : Eten zjn lichaem, ende zijn
bloet drincken? Jac. Ghelijek alst Pa,ulus geeft to verstaen, dattet
1 .Cm•. 10 .b .18. is een -F gemeynschap oft mededeylinoe des lichaems Christi . kett.
Mijn kint, hoe zijt ghy so verleyt? verstaet ghy dan dat ghy door
dat geuieynschap wel muecht deelachtich wesen aent liehaem ende
dat bloet Christi, sonder daer of to eten ende to drincken P Jac.
Myn heere, is en ben niet verleyt, maer ick fondere my op dat
woort Gods. Ret . Wel wat verstaet ghy dan met dese gemeynschap ? Jac. De Apostel gheuet ons daer to kennen, als by seyt in
1 .Cor .l0 .b .18 . dat selfde Capittel : * Siet Israel aen na den vleesche, die daer eten
de offeranden, zijnse niet deelachtich des Altaers? Siet mijn heere,
daer is de glielijekenisse, die Paulus gheeft om to verstaen die van
Corinthen, verstaet ghijt niet oock also, mijn heere? Ket . Ja ick .
Ja,c. Mijn heere, ick dencke wel dat v meyninghe soo niet en is,
dat de ghene die deela,chtich waxen des Altaere, daeromme den //
.156 ~b . Alta,er aten, maer alleenlijek de offeranden die op den Altaer laghen .
Fol
Ketter. Duneket v also met dat Sacrament toe to gaen ? Jacq . Mij n
heere, het dunct my, dat, als wy dat broot eten, dat wy daer
merle beteeckenen, deel to hebben sent lichaem Christi, ende nochtans en eten wy maer alleenlijeken dat broot, ende niet Christuni,
niet meer, dan ghelijck als Israel niet en adt t) den Altaer, maer
alleene de offerhande, ende nochtans int eten der offerhanden gauen
daer merle to kennen dat sy deelachtich waxen des Altaers . Ende
my aensiende wel scherpelijek, so seyde hy : Wat eon dwalinghe,
en ghelooft ghy niet, datmen int eten des ghewijdden broots, dat
lichaem Christi eet ? Ja,c. Paulus en geeftet also niet to veretaen,
ende ick en versta dat ooc also niet . Ket. 1st uiet een iammerlijck
dinck van v lieden Jacques, dat ghy niet en ghelooft dat woort
1

N° . 1 , 1562 : Dat" ,• ng, 3, 1567 en de vol~ ende : Dadt" ,; na nO .10, 1595 alle : at" .
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(hods, het weleke seyt : Dit is mijn lichaem, dit is mijn bloet, doet
dit tot mijnder ghedachtenisse? Jacq . Ick gelooue dat woort Gods,
Christus gaf wel to verstaen, dat by daer niet en soude wesen
lichamelijck, naedemael dat hi seyde, datment soude * doen in Luce .22 .b .19 .
zijnder ghedachtenisse. Paulus die seyt ooc . t Soo dickwils als ghy t1 .Cor .ll .c .25.
dat broot suit eten, ende desen kelck suit drincken, suit ghy vercondigen den doot des Heeren, tot dat by coemt . So en is by dan
daer niet lichamelijc, nademael by nocb niet gecomen en is . ket .
Iiy is ymmers daer liehameljjek, na dat woort Jesu Christi, ende
alle heylige Leeraere leggent also wt . Jac. Ic houde meer van
Paulo alleen, dan van alle de ander Leeraers, ende houde my
alleenlijc aen de wtlegginghe Pauli . Kett. (shy moet ooc gheloouen de heylighe Leeraers van de Catholijcke Kercke . Jac . /f Ick Fol. 15G vo .
ghelooue de heylige Schriftuere, ende alleenlijck dat woort Gods .
kett . Ghelooft ghy dan dat woort Gods, so moet ghy geloouen, als
dat broodt ;hewijdt is, ende de woorden ghesproken zijn, dot soo
wie dat ontfarigt lichamelijck, die ontfangt dat lichaem ende bloet
Christi, nademael dat Jesus Christus also spreect, ende by en liecht
niet, maer by sey t de waerheyt. Jacqu . Ick weet wel dat Christus de waerheyt seyt, maer men moet verstaen, hoe dat hi
apreect, Als by seyt : * Ick ben dat broot, dat vanden ilemel Joan . G . f . 52 .
ghedaelt is, ende dat broot dat ick geuen sal, is mijn vleesch, ghelooft ghy dat wel P kette . Neen ick, ghelooft ghy , dat ? Jac. Ick
en segget v niet, ende oock en disputeren wy nv niet daer ouer,
maer om dies wille dat ghy segt, datmen gheloouen moet ghelijek
als Christus spreeckt, Siet, als by seyt : 1' Ick ben een wijngaert, Joan . 15, a . 1 .
mijn Vader een ackerman . Paulus seyt oock : -I- Den steep wt den t t.Cor.l0 .a .4 .
welcken ghedroncken hebben de kinderen van Israel, was Christus .
kett . Neen, peen, alle de woorden en moetmen so niet gheloouen,
maer alleenlijck een teecken op Christum . Jaeque . So is oock dese
selfde maniere van spreken . kettermee . Jae dit is een Sacrament,
het welcke ons ghelaten is van het lichaem Christi in een ghedachtenisse . Jacques . Mijn heere, siet Israel aen na den vleesche,
dat * Lammeken dat sy aten, was ghenaemt den doorganck, ende Exo, 12 . b . ll .
een eewige ghedachtenisse, dat sy ghetrocken warm door de stereke
hant wt Egypten, wt de dienstbaerheyt : Ende oock dat broot dot
wy broken, is tot Bender t gedachtenisse van Christo, die ona -Iver- Luc . 22 . b .19 .
lost heeft vander sonden, ende de eewige doot, ons treckende van ~ Gal . 3 . b.13 .
de dienstbaerheyt des Duy/%uels ende des via,nts . ket . Ja na de
meyninge van uwe Herders, Caluinus ende Swinglius 1), ende sulcke Fol . 157 rb .
ketters, die daer nieuwe leeringe voorgebrocht hebben, ende wy
1 Zie de aanteekeningm op fol . 142 ro bl . 270 boven .
II.
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hebben geweest in dit gelooue ouer duysent ende vier hondert Jaren, waerom en gelooft ghy ons niet? Jac . Min heere, eoude ick
also geloouen, om den langen tijt wille? daer zijn veel ketters geweest, als Saduceen, Nicolaiten, Heydenen, ende veel meer andere,
die noch veel langer tijt ghedwaelt hebben . Keert v totter Schrif2.Reg22 .b .12. tueren alleenlije, na dat exempel vanden goeden * Coninek
~3 • a • 1 • Josia,s . kette . Meynt ghy dat mijn cone? neen, peen . Jac. Mijn
Jere .18. b.18. heere, also seyden de kinderen van Israel tot 1' Jeremiam, ende si
44 . c . 15. waren wten wech t). Ghy weet ooc wel, hoe sy misbruycten de
+Exo . 32 . a .4 . genade Gods, makende een gulden 1- Calf, ende dat louende ende
segghende : Dese Godt heeft ons weder getrocken ende verlost wt
Egypten . V volek seyt nv ter tijt alsoo vin dot broot : her is
Christus die voor ons ghestoruen is . fly Overt toornich, ende
vraechde my : Doen wy Afgoderie, dat wy Christum aenbidden ?
Jac . Neen, in dien by int broot is, maer is by daer niet, vat ist
anders dat ghy doet? ket . Wel, wat ist din dat gh3- daer of gelooft? spreect een woort alleenlijck, iae oft peen . Jac . Mijn heere
Act. 7 . f. 55 . ghy hebt wel gehoort, dat ick gelooue, * dat by sit ter rechter(Jollo . 1 . a . 1 . handt zjjns Vaders inden Hemel, kett . Maer int broot? Jac . Myn
l .Cor .l0.b .16 . Deere, ick hebt v geseyt, dat is daer of gelooue, geljjc t Paulus
daer of ghetuyeht . kette . So en gelooft ghy dan niet, hoore ick
wel, datmen eet dat heylich vleesch Christi Sacramentelijck . Jac .
Alle de gene die dat broot ontfangen, ontfangen sy ooc dat lichaem
Fol. . 157 v° . Christi? ket . Ja al gheheelijck, wie dat si ooc zijn . Jacq. // Een
Roouer, Moordenaer, Rabbaut, oft een ander vol verraderjjs, vol
bedrochs ende boosheyts, niet hebbende eenich leetschap oft berou
van 4jn quaet, mer hebbende noch eenen wille to leyden sulek
een boosachtich leuen, ontfangt een sodanighe dat lichaem ende
bloet Christi? Ket . AI waert de erchste mensehe vander werelt,
iae al wa,ert een Turek, oft een Heyden, waert dat by quame tot
dat Sacrament, by soude ontfangen dat lichaem ende dat bloet
Christi, soo wel a,ls een ander, is dat meer is, al waert oock een
Beeste 2). Jac . Hoe mochte dat, mijn heere, mogelijc wesen, dat
ongeloouigen, godloosen, ende onrechtueerdighen, den welcken de
eewige verdoemenisse beloeft is, souden ontfanghen dat Lichaem
Christi, ende zijn bloet? bet soude dan van noode zijn teghen a .lle
Schrift, oft God wil ofte niet en wil, dat si hadden dot ecwige
leuen, ende so wel de beesten als wy, om dies wine dat de Ileere
Joan . 6. f. 54 . beloeft heeft, dat soo wie zijn * vleesch eet ende zijn bloet drinet,
heeft dat eewige leuen, ende de Godloose menschen souden een
1) Van den reehten weg af .
2 Er is geene r •eden orn to betwJ
i'felen of Lindanus dit wel uit de katholieke
sakramentsleer heeft of eleid .
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deel hebben int lichaem Christi ende Belial, dat licht ende de 2 .Cor . 6 . b .15 .
duysternisse, tis onmogelijek, seyt Paulus . Ketterme. Hoe, verstaet
ghy niet dat Paulus seyt, dat so wie da .t lichaem eet, een ordeel
ontfangt? Jacques . Houdt mijn heere, en corrumpeert de Sebriftuere niet, want Paulus seyt, dit broot, ende niet het lichaem .
Kettermee . Wel, so wie dit lichaem eet, oft dit broot, ende drinckt
desen kelek onweerdelijck, die ontfangt zijn verdoemenisse . Jacques . Mijn heere, die zijn ordeel ontfangt, die is verre van to ontfanghen Bat lichaem Christi, maer tis de sentencie zijna Boots, Bat
by ontfangt . Kette . Wel aen, so bekent ghy ymmers dese woor-//
den Jesu Christi, die geseyt heeft : So wie mijn vleesch eet ende Fol. 158 r" .
mijn bloet drinckt, die heeft Bat eewighe leuen, so gelooft ghy
ymmers datmen hem wel mach eten ende drineken, ghelijek by
seyt . Jacques . Ick ghelooue de woorden Jesu Christi, maer niet
in sulcker manieren a .ls de Joden, die haer ergherden aen hem,
segghende : * Hoe sal dese ons gheuen zijn bloet to drincken, Joan . 6 . £ 52.
ende zijn vleesch to eten P iae self t zijn Discipulen . ketter . Pat Joan . G . g. 66 .
was om dies wille, Bat zijt niet wel en verstonden . Jacq . Pat ghelooue ick wel, want hadden zijt wel verstaen, sy en hadden Bat
niet gheseyt, ende zijn Discipulen en hadden hem niet verlaten
om dese woorden, ghelijck sy deden . ketter. Verstaet wel mijn
Bone, dat was om Bat sy verstonden, Batmen zijn vleesch moeste
eten gebraden oft ghesoden, ghelijck auder vleesch, maer by sprack
van dot to eten Sacramentelijck, anders en soude Bat ander eten
niet geholpen hebben . Maer gelooft ghy niet Batmen zijn vleesch
eet Sacramentelijck, dwelck is een Sacrament, Bat by ons ghelaten
heeft onder de gedaente des broots ende des wijns, in welcke by
hem verandert? Jaeques. So hecft by Ban dingen achter gelaten,
die nerghens toe nut en zijn . kette . Hoe so? Jacqu . Daerom mijn
heere, ;List 41n Discipulen also groffelijck verstonden, gelyck gh}'
lieden ende andere oock doen, seyde by tot haer, Bat het vleesch
nerghens toe nut en was, Ban de geest die daer leuendich maect,
ende 1 mien woorden (seyde hy) zijn geest ende leuen . 1st Batmen ,Town . G . g . 63 .
dan zijn vleesch cot, wat profiteert dat? ketter . Bat was daerom,
Bat zijt niet wel en verstonden, ghelijck iclc v gheseyt hebbe . Jac .
Mjn heere, ick geloof wel, hidden zijt wel ver •s taen, so en haddet
hem // niet noodieh geweest, haerlieden to kennen to gheuen, Bat Fol . 15R v°,
hot zijn woordt was Bat by seggen wilde . Ket. Hoe verstaet ghijt
Ban, Bat by sprack van zijn woort? Ja,eq . Min heere, iek versta,
dattet was van zijn woort gelijck a .lsser geschreuen staet, * Bat de Deu . 8 . a . 3 .
mensche niet alleenljck en leeft by den broode, maer by Bat Sapi .16 . c .26 .
woordt dot daer coemt wt den mondt GFodts, datweleke alleenlijck Mat . 4 . a.4 .
ons leuendich maeet in God, tot Bat eewich leuen . Ket . Siet daer,
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hoe v verleyders v onderwesen hebben in haer nieuwe leeringe .
Jac . Ick en ben niet gefondeert op de menschen, maer op da .t
woordt (hods . Ket . Waerom en wilt ghy dan niet geloouen, gelijck uwe Moeder de heylighe kercke, dat na de ghesproken woorden tbroot ende de wijn verandert zjjn? Jac . Mijn heere, ick hebt
v geseyt, om dies wille datter niet ghesehreuen en is in de Sehriftuere van sulcke saken, want noch dat broodt, noch de wijn en
zijn verandert gheweest, die Christus ga.£ Ret. Och het was ymmers . Jacq. Mijn heere, ick hebt v bewesen, hoe dot hijt noch een
Mat . 26 . b .28 . t vrucht des wijngaerts uoemde nae de gesproocken woorden . 7`et .
En ghelooft ghy dan niet Jacques, dat Jesus Christus almachtich
is? ende dat by machtich was zijnen Discipuleu zijn bloet to drincEccl. 1 . b . 7 . ken to geuen? Jaeq . Ick weet mijn heere, dat by 1 tilmachtich is,
ende dat hijt wel machtich was to doer, ende oft hijt nv geda .en
hadde mijn heere, heeft by v beloeft, dat ghy lieden sulcken wercl :
ooc wel doen lout? Ket . Maer Jesus Christus is by niet machtich
ons dat achter to laten tot een Testament in zijn Sacrament ? Jac .
Mat . 8 . C . 27 . Jae by mijn heere, hadde h~~t gheseyt, want by hadde wel macht
t Joan . 2 . s .9, ouer de * wint, ouer de Duyuelen, ende dat 'i water in wijn to //
.159
["o1 r°. veranderen ende hem semen -4onsichtbaer to maken . Somme,, ick
Lnc . 29 . c.30. ghelooue dat by almachtich is in alle dinghen, maer een sondich
mensche en heeft sulcke macht niet . Ket . Neen, als by de selue
woorden Christi spreeckt? Jacqu . In de woorden en leyt de cracht
niet, dat soude wesen als toouerie, ende oock, die soude segghen
Mat . 8 . b . 19 . tot eenen craneken : Weest gesont, in sulcker formen, * alst Christus seyde, daerom en soude hijt niet zijn . Fetter. Soo en ghelooft
ghy dan niet dat Christus Jesus int broot is, neon? Jacq . bljjn

heere, ick dencke dat ghy wel ;ehoort hebt mijn besluyt, wat ick
daer of gelooue . Christus heeft geseyt, dat wijt souden doen in
Luc. '22 .b . 19 . j - z jn gedachtenisse, soude hi daer present wesen, hoe mochtment
din doen in zijnder gedachtenisse? liet . Och hoe hebben die bocuen v verleyt, Zwinglius ende Caluinus, sulcke Sacramentscheuders, die a,lle schriftuere verkeeren in contrarie . Jac . Mijn gelooue
en is niet gefondeert op de leeringhe van Cnlninus noch 7.winglius . Ket. Waer op din ? Jacq . Op dat woort Gods, ende op dat
1 .Cor . 3 . b . 1 1 . 4 fondament der Apostolen . Ket . Hoe ? ghy en gelooft niet da .t
Eph . 2 . b . 19 . woort Gods . Jac . Mijn heere, soude is dat woort Gods niet geluoAct . 28 . c . 20, uen? om dat selfde hen is bier * geuanghen, ends ben bier gheketent voor v, om daer van getuychenisse to geuen . ket . Nlijn Sone,
tis om dat woordt vanden Satan, ende niet om dat woort Gods .
Jacq . Mijn heere, siet wel voor v, hoe dot ghy sprecct, dat ghy
. 31, niet en blasphemeert,
Psa .188 d
want ick en hebbe dat woort van den Satan
.
8,
niet
gealligeert
voor
mijn
leeringhe ende gbelooue, maer dat * reyne
19, a
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tvoort C2rods, ende ghy alligeert my dat woort ende wtlegginge der
menschen . ket . Tis dat woort van de heyli//ge Leeraers der kerc- Fol . 159 v'.
ken, de welcke ghy verwerpt, Siet daer de oorsake van uwer dolinga Jac . ick en verwerpse niet, ma,er ick laetse sulck als sy zijn,
in haer wesen, want ick vinde materie ghenoech in dat Woordt
Gods, om to legghen een goet t fondament, Ende vinde 4- waters 1 .Cur .3 . b .il .
des leuens ghenoech om to drincken in die reyne fonteyne, sonder ~ J ere . z . b . 1 U .
to loopen tot de Beecxkens oft Poelen, die ineestendeel veruuylt Joan . 4 . b .10 .
ende om geroert z~jn . Fetter . ti'Vel aen, (lit en gheeft ons al gheenen voortganck, het is nv spade, nademael gliy niet gheloouen en
wilt, gelijck als onse Mocder de heylige kercke v onderwijst, Siet
dat ghy v wel beraet, went ghy zijt in suleken dwalinghe, ist dat
ghy so sterft, so salt ghy verdoemt wesen voor Mlle 'dud-sent Duyuelen in den grondt der IIellen . Jac . Mijn heere, daer staet geschreuen, dat het * oordeel Godt alleene toe behoort, hoe treedt Matt . 7 . a. 1 .
ghy so stoutel~jck in de stede Godts? God sal my wel o rdeelen . LCur . 4 . a . 5 .
Better . Jacques dat is al claer, want ghy en ghelooft niet, ende
t soo wie niet en ghelooft, die is verdoemt, seyt Christus Jesus . Mr . 16 . b . 16 .
Ja,c. Daer staet gheschreuen, en -I- ordeelt niet na dat gesichte der Joan . 7 . b. 24 .
oogen, maer ordeelt gherechtighe ordeelen, Waert dat ick niet en
gheloofde, so en soude ick dat woordt Godts niet alligeren voor
mijne bescherminge . Ket . Pat doen ooc a.lle ketters, Wel aen, bidt
Codt neerstelijek, da.t ghy muecht wederkeeren tot der heyligher
kercken. Jacq . Ick hope door de ghenade Gods, dat ick ben * ge- 1 .Cor .lZ .b.12 .
worden een lidt van de waerachtige ende heylige kercke, de welcke
gereynicht is, Bride t verwroruen door dat bloet Jesu Christi . Daer Acto . 20 . d .
nae stont by op, ende seyde tot my : Adieu, Jacques, siet wel toe
dat ghy v wel beraet, // want uwen tijt is nae by, legt ewe saken Fol . 160 r^.
wel ouer . Ick seyde tot hertz oock Adieu, ende dat ick bereyt was,
altijt dat beste na to volgen in het ghene, dot my soude bewesen
worden byder heyliger Schriftueren, ende anders niet . Wij hadden
noch veel meer ander woorden, aengaende dese materie, al ontrent
twee vren lanck, maer sy zijn my vergeten . fly geeft goede
audientie, ende en verwermt hem niet lichteljjc, wy spraken somwijlen in vlaemsch, somwjlen in fransoys, maer ten meestendeel
sprack ick vlaemsch, om de toehoorders wille, die ick voor de
duere hoorde . Stet hier de twee Articulen, dyer van men alderincest van haer lieden gequelt is . Altijt :GIs by weder keerde tot
fly, bracht by eenighe subtijle Schriftuere um m}' to vangen, maer
de Tieere inoet gepresen zgn, ick ben alt~jt to bouen ghecomen .
Tck hebbe gheweest voor hem wel achthien ofte twintich mael,
ende soude ick schrijuen alle de Yropoosten, die ick met haer
hadde van dese twee Articulen, so soude is wel Ben hant Pap-
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piers 1 ) veruullen, soo veel comparatien ende ghelijckeniesen, buyten
ende sender Schriftuere brochten sy my voort, maer is santse altijt
totter echrift . Isser yet in mijn Liedekens'z), dat met dit geschrift
niet en accordeert, daer ouer en salmon hem niet verwonderen,
want al waert dat icker noch so veel schreue, so en soude is niet
connen verhalen alle de propoosten, die ick met haer gehadt hebbe .
Also hebben ay my gequelt .
DEn veerthiensten dach Januarij, des selfden Jaers 1558 . op
eenen vrydaeh na Noen 3), so was is wederom gheleyt voor den
Kettermeester, ende ick ghinck voor hem, ende by groette my
F'o1 .160 v^, blijdelijek, want // so veel als ick mercken condo, de wijn hadde
hem seer verbljt, ende en brochte gheen Boecken met hem . Ende
na sommige woorden die wy to samen hadde, so seyde by tot my
Jacques, de oorsake waerom ick bier gecomen bon, is alleen om
to weten uwe besluyt, want ick en wil niet moor diyputeren met
v vanden Articulen des geloofs, als van de Misse, van der Biechte,
van de Aflaten ende Vegeuier, ende aenroepinge der Iieylighen,
oft ander ordinancien van once Moeder de heylighe kercke . Jacq .
blijn heere, ick bon wel to vreden, ick en soecke oock niet to disputeren, maer allcen simpelgcken to gheloouen hot bone da,t wy
gehouden zijn to geloouen, so veel a,ls de Articulen des gheloofs
aengaet . Ket . Ja, wi en hebben met hot disputeren niet vcel to
Tit. 3, b . 10. duen, want Paulus seyt : * Schout eenen ketterschen mensche, na
de eerste oft tweede vermaninghe . Jacq . Mijn heere, hoe lout ghy
my der ketterien haluen connen vermanen, naedemael ghy my
noch niet ouerwonnen en hebt, dat ick eon ketter bon? Fetter .
Neon ? zijt ghy niet eon ketter? naedemael ghy dat Christelijck
ghelooue wederspreeckt? Jacq . Ick en wederspreke dat ghelooue
niet, want daer toe streckt al mijn meyninghe, maer ghy neemt
uwe meyninge finder schrift op eon maniere, ende ick op eon
ander, ende niemant en mach ordeelen van hot recht oft hot oni .Cor .l . b .15 . gelijc, dan de * gheesteIijcke menschen door den Gheest Gods . Hy
vraechde my al lacchende : Hebt ghy den Gheest Godts ? Jacq.
Min heere, ghy en moot my dat niet vragen met geckerie, want
ick en beroeme my des niet, dies niet to min verhope ick door de
ghenade Gods, dat ick niet gedreuen en worde van den gheest des
Fol. 161 r° . Satans. ket. Nochtans zijt // ghy verleyt ende in dolinge, ende
In~ . 6.]

1 Een book a ier .
2 Zie de aanteekening op fol . 142 r° boveii bl . Z68 vg.
3 Zoo ook de Offerboeken : eerst Van Br aght verandert dit ~qozd
haer evenals
~ ,
op alle andere plaatsen van laet Offer des Heeren i n umiddag"
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Paulus seyt, i datmen sodanige sal schouwen na de eerste ofte Tit . 3 . b. 10 .
tweede vermaninghe . Jac. Na dien ghy ons dan houdt voor ketters,
och oft Codt gaue, dat ghy ten niinsten den raet Pauli ghebruycten, to weten, dat ghy ons vlodet, ende v aftrocket van ons, ende
oils nict en veruolchde totter Boot toe, ende niet wt en storte in
alien hoecken ons bloet . ket. Jacques, ick en soecke uwe doot niet,
dat kent Godt. Jacq. blijn heere, Godt wetet warachtelijck wel,
ende men salt int eynde wel lien . ket . Jae, wy en doen maer
alleenlijck dat ons belast ende beuolen is . Jacq. Van wien, mijn
heere, van God oft van de menschen ? ket. Het is ons beuolen
van God, to schouwen de valsche Propheten . Jacq . Tis wel waer
mijn heere, dat Christus ons vermaent, dat wy ons sullen -{- wach- Mat . 7 . b . 15 .
ten van die valsche Propheten, maer by geeft ons een teecken om
die to bekennen, to weten : Gelijek eenen boom aen zijn vruchten,
Wat vrucht hebt ghy ghesien aen ons waer door ghy Bout moghen verordeelen, dat wy valsehe Propheten zijn P ketterme . Ghenoech daghelijcks . Jac . Waer in? ket. Uaer in, dat ghy hebt een
valsche leeringe, de welcke den menschen qualijek leert, ende leytse
totter verdoemenisse . Jac. Mijn heere, dat once leeringe valsch is,
dat is gesproken nae uwen ghoetduncken, nochtans en muecht ghy
niet bekennen, dat wy valsche propheten zijn, dan door de vrucht
des wercx door de welcke men mach bekennen oft wy valsche
Propheten zijn ofte niet, Want Chriatua seyt : * G}hy sultse beken- Mat . 7 . b.15 .
nen aen haer wercken, ende en seyt niet : Aen haer ghelooue . ket.
Ghy lieden rechtueerdicht v seluen ouer uwe wercken . Jacq . Neen,
maer // het is onmoeghelijck t druyuen to plucken van doornen, Fol . 161 v°.
oft vijghen van dijstelen, oft dat een quade boom goede vruchten Mat . 7 . a . 6 .
voort brenge, na dat de Heere getuycht . ket. Wel aen Jacques, gelijck als ick v gheseyt hebbe, ick en ben hier niet ghecomen, om
to disputeren, maer om uwe meeninghe to verstaen. Jac . Ie en
vraech oock na geen disputeren, maer ick wil v beantwoorden, dat
ghy ons met onrecht beschuldicht der heresien, ende verleydinge .
Ket . Wel, laet ons dat laten varen, Hoe zijt ghy dan beraden,
aengaende uwe belijdinge, blijft ghi noch op het selue propoost t),
gelijck als ghy beleden hebt voor den Commissario? Jacques . Jae
bk. ketter. Wilt ghy v dan niet laten onderwgsen? Jac . Ic en
soecke a,nders niet, dan altijt het beste, rechtueerdichste, ende
dueehsaemste nae to comen, ende ick en ben so opstinaet in min
ghelooue niet, waert dat ick een beter wech bekende totten eewighen leuen, dan dese selfde, die ick nv heb, soo soude ick hem
aen nemen . ketter. Wel aen dan, aenghaende bet doopsel ende bet
Besluit voornemen,
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Sacrament, daer wy teamen of ghesproocken hebben, wat dunct v
daer af? Jacq . Ja maer mjjn heere, tghene dat my bewesen sal
worden byder schriftueren, dat selfde sal ick gheloouen ende anders
niet . ket . Soo en ghelooft ghy dan niet die heylige Leeraers der
Chatolijeker kercken, hoor ick wel, neon? Jac . Ic gelooue die heylige schriftuer alleen . ket . Daeromme zijt ghy in heresie, dat ghy
meer hout van v semen, dan van die heylige Leeraers . Jac . Ic en
Gala . 6. b .16, prise my seluen niet, dan alleen int * Cruyce Christi, maer ick en
wil niet betrouwen op eenige menschen, want daer gheschreuen
Jere . 17 . a . 5 . staet : * Veruloect is de mensche, die hem betrout op den mensche .
Fol. 162 r° . ket . Bat weet is wel, // maer ghy en ghelooft oock niet dat woort .
Gods. Jacq. Mijn heere, en segt dock dat niet, want ten is also
M at . 26 . c . 25 . niet . ketter. Nee n P als onsen salichmaker seyt, t nemende dot
broot, dit is mjjn lichaem, ende nemende den kelc, dit is mjjn
bloedt, waerom en gelooft ghijt dan noch niet? Waeromme twijuelt
ghy daer aen ? Jacqu. Mijn Heere, ick ghelooue die woorden Christi,
ende en twijfele niet daer aen, ket . Ja na uwe opinie, ende met
een verscheyden meeninge . Jac . Mijn heere, ick verhoope dat let
anders niet en versta, dant die Apostolen verstaen, ghelijck alst
1 .Cor .l0.b.16 . * Paulus wtleyt, l . Corin . 10 . kett . Ghy segghet . Ende hier en bouen hadden wy noch veel meer ander woorden ouer dit artikel,
ende van den Doop, ende een weynich daer nae ouer dat vagevyer
ende dat placcaet, al ontrent anderhalf vre tijts, ende daer na trot
by van my, thonende my een seer schoon gelaet ende vriendelioheyt, oft ester herten quam, en weet ick niet .
[ n~. 7.]

DEn twintichsten Dach des selfden maents January, des voorseyden Jaers, soo was iek wederom geleyt voor den selfden kettermeyster, ende by vraechde my : Hoe hebt . ghy v beraden ouer het
gene dat ick v voor gheleyt hebbe, aengaende het doopsel ende het
Sacrament, ende wat gheuoelen hebt ghy daer in . Jacqu . Ick en
weet geenen anderen raet, dan den ghenen die ghy van my to
voren ghehoort hebt. ket . So blyft ghy dan, hoor ick wel, opinions
ende opetinaet? Jacq . Mijn heere, dat waer my leedt, dat ick opstinaet soude wesen tegen mijne conscientie, maer nademael dat
ghy my niet en condt bewijsen by der seriftueren, tgene dat ghi
Fol. 162 b°. ghelooft, to weten, '/ dattet doopsel der kinderkens een ordinantie
Mat . 26 . b . 25 . Godts sy, ende een gebruyck der Apostolen, ooc dat het * broodt
ende die wijn verandert worden in vleys ende bloet, als die priester die wourden ghesproken heeft ouer het broot, dat dunct my
touerije to wesen, ende en cant also niet verstaen . Kette . Ghy en
moet niet twijfelen in die veranderinghe door die cracht Gods,
want is hebt v genoech bewesen by der scri#'tuere Gods, maer ghy
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en wilt niet gheloouen . Jacq . Mijn Heere, en segt doch dat niet,
went hadt ghijt my bewesen by der schriftueren, so soude is
geerne gheloouen, want alle mijn salicheyt leyt in dat heylighe
woort Godts . Fetter . Ick heb v dat woort Godts ghealligeert,
maer ghy en gelooft niet dan v fantasie ende opinie . Jacq . Mijn
heere, is bid v, willet dock niet deneken, waert dat ickt beter
bekende, ofte antlers verstonde, soo en soude icli niet willen * we- Eccl . 4 . d . 32 .
dersta,en, dat woort Godts teghen min conscientie, wesende in Z •Cor .13.a .8 .
sulck eenen staet, ale ick ben, to weten, geuangen op den hale,
verbeydende die doot van dabhe to da .ghe, so mochtmen wel seggen, dat ick die iammerlijcste ends ongeluckichste mensche waer,
die oyt opter aerden was, dat is sochte met vrijen wille, ende
voorbedachter daet to hebben pijne ende lijden hier totter doodt,
om to vercrijgen die eewige verdoemenisse . Better . Jae mijn kint,
siet wel wat ghy doet, want ist dot guy sterft in sulcken quaden
gelooue ende leeringhe als ghy hebt, soo zijt ghy verdoemt voor
a,lle Duyuelen . Jac . 0 mijn heere, hoe dorft ghy dock soo spreken,
daer staet gescreuen : * En oordeelt niet, op dat ghy niet gheoor- Mat. 7 . a . 1 .
deep en wordt, wandt met sulcken oordeel, als ghy oordeelt (seyt
die IIeere) salt ghy oock gheoor//deelt worden . ket . Ic oordeele v Fol . 163 r ° .
na, die waerheyt . Jac. Mijn heere, en segt dock dat niet, want ghy
en 'F weet niet wat ghy oordeelt . Ketterm . Och och, ick doe we! . Joa . 7 . b . 27 .
Ende nemende eenen ijndtpot '), die op die tafel stont, seyde by
tot my : Ick ben so versekert, ghelijck ale ick seecker ben, dat
ick die pot houde, ist dat ghy in dese leeringhe blijft, ende also
sterft, dat ghy nemmermeer en salt sien dat aenschijn Godts, maer
salt finder eewicheyt verdoemt worden . Jacq . Ntijn Heere, en oordeelt niet also, want ghy tredet in de plaetae Godts, ende neemt
hem zijne eer, want hem behoort alleen toe dat ordeel . Ket . Meynt
ghy dat ick niet en weet, wat ick segge P ende dat ick niet en
eie dat ghy in dwalinge zijt? ende die ketters en sullen int Paradijs niet comen . Jac . Mijn heere, het dunckt v alsoo, dat wij in
dwalinge zijn, ende gelijek alst v lieden dunct van ons, soo dunct
oils oock wederomme van v lieden . Kette . Ach dat is ghoet to bekennen door dat woordt Godts, welcke in doolinge ende ketterijen
zgn . Jac . Tis also, tip goet to bekennen den genen, welcke die
I3eere de gra,cye ghegheuen heeft, ende wjsheyt, Ende daeromnie
bid ick v, mijn heere, dat ghijt my niet qualijcken of nemen en
wilt, fist dat ick wat stoutelijc met v spreke, ende mijn herte v
opener Ket . Neen is trouwen'2) . Jac. Mijn heere euen gelijck als
1 Zoo ook nO . 1 , 16'2 . NO . 5, 178 a heeft r>iJnt1pot" •, n~ . G, 1578 b en ale verdei'e uitgaven »inctpof" .
2 Zeker .
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het v lieden duvet, dat wy valsche propheten ende verleyders zijn,
alsoo duncket ons van v lieden, gelijek alst v lieden dunct dat wy
doolen, also duneket ons dat ghy lieden doolt, gelijek v lieden duvet
dat wy dat volt verleyden, so duncket ons dat ghijse verleyt, ende
Mt. 16 . b . 2-1 . hier op verlaten wy dat * leuen, ende al wat wy indcr werelt
Fol . 163 v°. hebben, om v lieden to ghetuyghen ende to ver//zegheleu met onsen bloede, dat ghelooue dat wy in Godt hebben . Ketter . Nochtans
en street v dat nerghens toe dan totter verdoemenisse . Jacques .
1st dat het selfde ons streckt totter verdoemenisse, soo zjjn wy de
1 .Cor .15 .b .19. * alderiammerlijckste die onder den Hemel zijn, want t wy zjjn
t 1.Co. 4 . a . 9 . verstooten, veracht, verworpen, als eenen gruwcl voor de gantsche
Wereldt, loopende van de eene plaetse tot de antler, so dat wy int
vleys altyt hebben to lijden, geen rust liebbende, ende na v segghen, so souden wy noch moeten lyden nae dit leuen, Neon, neen
Mat. 19 .d .27 . min Iieere, wy gheuoelen al ander ghetuygenisse ende t beloften
ApocaL 2 .3 . door dat woort Gods . Ket . Pat coemt also by, dat ghy verleyt
zijt, al dat en sal v nergent toe dienen . Jac . Waer is dan dat volt
Act . 14 . d .12 . het weleke door t lijden ende verdriet zijnen Meester nae moet
volgen tot dat eewighe leuen, ghelijck Christus gheseyt heeft, dat
Mat . l0 .c .ll, sy * benijdt') souden zjjn om zijns naems wille? Ket . Pat was
gesproken alleenlijc tot die Apostolen . Jac. Hoe coemt dan dat
2.Tim . 3.b .12. Paulus seyt, dat * alle die ghene die daer begeeren godsalichlijck
to leuen in Christo Jesu, veruolginghe sullen lijden? Ende die
Pea . 34, c . 20 . propheet seyt, dat die gerechtighe veel sal moeten lijden, maer de
Heere verlost hem wt alle het quaet . Ketterm . Bat is to verstaen,
dat die duyuel haer lieden altijt genoech becooringhe z) ende verdriet sal geeuen . Jac. Paulus spreect van veruolch ende niet van
becooringe, ende is en verstae ooc niet, dat Christus gesproocken
mat, 10 . b . 16 . heeft van becooringhe, als by seyde : t Sy sullen u geesselen in
hare vergaderinge, ende v veruolghen tot der doot, meynende
Joan.16. a . '3 . * Godt eenen dienst daer aen to doen, ooc suldy gehaet wesen van
+ Ma t.
Luce .21 .b .15 : vader ende moeder, -1- broeders ende vrienden, ende sulleuder //
Fod .164 r° . sommighe onder v lieden dooden . Ketterm . Wel aen, al dat was
alleenlijck ghesproocken tot die Apostolen . Jacqu . En spreeckt
Christus daer niet van alle die in zijnen Naem geloofden? Ket .
Hy sprat alleenlijek tot den Apostolen, die daer moesten laden,
als sy ghingen vercondighen dat woordt, maer naemaels soudemen
ophouden, die to veruolghen . Jacq . Hoe quammet by da,t de ghemeynte ende vergaderinghe so wrede veruolghinge leden? ende
nochtans warent niet al Apostolen . Ketterm . floe so ? Jacq . Also
1 BenJi'den is ons »niet kunnen uitstaan" ,• ook wel »mishandelen"
.,
2 Verzoekin g
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gelijck als Lucas ghetuycht, Actor. 7 . 12, ende Paulus, 2. Tessal . Acto . 7 . f. 58.
1 . Jae ghy aelfe mijn heere weet wel wat eon van v oude Leraers ~ 2
1
Tes . 1 . a . 4 .
schrgft, ghenaemt Eusebius, in zijn vierde boeck, int achtste cap . l •
scrjjuende van die eerste kercke, in wat lijden ende verachtinge
dat sy waren, seyt by niet, dat sy geacht wa,ren onder het volek
als rowers, dootslagers, kindermoorders, afgrijseljjcke menschen, ende
dat sy leelicheyt bedreuen met haer moeders ende austere, ende
dat ai menschen bloet vergooten in harm Gods dienst, ende dat si
haer kinderen offerden den Afgoden, waren oock gheacht als mutemaeckers'), veruloeckte Boeuen, vianden Godts ende aller creatueren, ende van andere boosheden die de 1 - werelt haer lieden Mat . 5 . a. ll .
opleyde, ist niet alsoo mijn Heere? ghelijck als oock schrjjuen die
oude Leeraers, Cyprianus ende Tertullianus . Ket . Tis alsoo, al dat
is wel waer, maer dat geschiede vin den genen die geen kennisse
en hadden van dat Euangelie . Jacq. Ick geloof wel, hadden sy
den Euangelio ghelooft, soo en hadden syse niet veruolcht, noch
sulcke verwijten gesproocken al liegende, ina,er het heef't alle tijt Jere .18 . b,18 .
geweest, dat selfs do ghene die haer -{- beroemden van // dat `voordt Fol . 164. v'.
Godts, hebben veruolcht, die daer sochten den Deere to vresen,
ende to dienen God van gheheel haerder herten, ghelijck als ghy
siet in Israel, die behoorden beuesticht to hebben de eere ende
wet Godts, brochten ter loot de * Propheten die haer ghesonden Mat . 23 . d. 33 .
warm, ende de ghene die den Heere kenden van reynder herten .
Ret . Daeromme, daeromme zgnder altijdt boosen metten goeden,
ende met dat goede * graenken ist oaf tot den eynde toe . Wy Mat . 3 . b . 12 .
hadden noch veel moor ander reden bier van, ende int laetste
viaechde by mijne besluyt van hot Doopsel ende hot Sacrament,
daer op ick hem antwoorde, gelijck als ick ten anderen tijden gedaen hadde . Ende by ginck wech van my, bewijsende my dat ick
Godt soude bidden, dat by my verstant gha,ue, om wederom to
keeren (seyde hy) tot die heylighe Catolijcke kercke .
DEn seuenentwintichsten dach des selfden maents Januarjj, des
voorgenoemden Jaers, was ick wederom gheleyt voor den selfden
Kettermeester, Ende na sommige woorden so vraechde by my, hoe
dat is my beraden hadde, aengaende tgene dat by geseyt hadde,
to weten, hot doopsel ende tsacrament . Waer op ick hem antwoorde
gaf geljjc op andere tijden, dat is geenen anderen raet en vant,
dan my to houden aen mijn eerste belijdinge, aengesien ick niet
en beua.nt byder Scriftuere, tgene dat by mi voor oogen leyde,
1
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ende hot gene dat by my wilde bedwingen ') to geloouen . ket .
Blijft ghy dan daer in opstinaet, ende en wilt ghy anders niet geloouen? Jacques . Ick en ben niet opstinaet, maer ick en beuinde
by der Schriftueren niet in sulcker wijse a,ls ghy my segghet, da,t
Fol . 165 ra . ick // moet gheloouen . Ketterme . Neen? Beuint ghy b3-der Schriftueren niet wat ghy moot ghelooiicn vant S~crament ? Jacgii . Jae
ick, maer niet in snicker mtinieren a .ls ghy ghelooft, want alsoo
en soude ickt niet connen verstaen . Ketterm. De oorsaecke is, dat
gh~jt a,lsoo niet en wilt verstaen . Jacq . hoe mjjn heere, meynt ghy
dot ick God wederstaen wil teghen min conscientie, soo soude ick
argher wesen dan eon onredelijcke beeste . Kette . Waeromme en
verstaet ghijt dan niet? Jacqu. Daeromme, dattet my niet anders
gegeuen en is to verstaen, en verwondert v dies niet, want dacr
Eea . 54 . a 15 . staet geschreuen in de propheten, daer de Heer scyt : * Sy sullen
J'oa . 6 . e . 45 . alle van God geleert zyn . Ket . Nochtans dunckt my, wanneer ickt
v metter schrift voor oogen legghe, dat hot niet en is dan goetdunekenhcyt ende hertneckicheyt, als ghy also niet en wilt gheloouen . Jacq . Ick en lout also niet connen verstaen, ende en denckt
niet, dat, indien ickt anders verstonde, dat ick hier mijn genoechte 'z)
ende tijtcortinge soude begeeren to nemen, hier gheuangen to wesen dagelijcks, ende geketent, hebbende verlaten mijn huysurou
ende huysghesin tot grooten schade, verwachtende van da.ge tot
dage de doot, want- hot waer eon dinck teghen die menschelijoke
natuere . IZett . Wel aen, ghelooft alleenlijck aen hot woort Gods,
alsser gescreuen staet, ick ben to vreden, to weten, dat alsmen hot
broodt cot, Batmen deelachtich is des lichaems Christi, ende als1 .Cor10 .b .18 . men den wijn drinct, Batmen deel heeft aent bloedt Christi, * gelijck Paulus ghetuycht tot den Corinthen . Jaeq . Weest Ban daer
mode to vreden, ick ghelooft als Paulus daer getuycht . kett. GheFo1 .165 v° . looft ghy Ban Batter is eon ghemeynsa,emhe3rt des li/%chaems
Christi ? Jac . Jae ick . ket. Wel aen Ban, ghy en moecht niet deelachtich wesen des lichaems, sonder daer of to eten, soo moet ghy
Ban ymmers segghen, dattet hot lichame Christi is, dwelek ghy
eet. Jacqu. Paulus en seyt Bat niet . kette . Hoe moecht ghy des
Lichaems deelachtich wesen, sonder daer af to eten ? Jacq . Hoe
1 .Cu.10. b .18 . Overt t Israel deelachtich des Altaers, ende en at den Altaer niet,
Ban alleene die offerhande P ketter . Ira. ha, siet daer, hoe v Caluinus heeft onderwesen ofte Swinblius . Jaeque . Ick en houde de leeringe van Caluinus oft Swinglius niet . ket. Van wien Ban, van
1lIenno Simons? Ja,c . INIjjn bore noch gelooue en is niet ghefundeert op die mensehen, maer op dot woort Gods . ket. Wie is Ban
1

lletzelfde als dwin en noodzaken .
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lieder hooft ende Capiteyn . Jacq. -1 - Christus. ketter. 1Vlaer wie Ephe . l, b .22 .
ist die v lieden onderwjjst bier op aerden, wie is v lieder Leeraer? Co1L 1 . b. 13 .
Jac . Pat woort Gods . Als ick hoorde dat by niet en wiste van
wat ghemeente dat ick was, so en woude ickt hem niet segghen
noch to kennen geuen i) . ket. Maer nochtans moet ghy bier in
onderwesen zijn vin eeuighe mensche . Jac. `Vy en zjn niet ghefondeert op de menschen, maer op den 4- leuendigen s teen . ket . Mat . 16 . c .18 .
Heb t ghy dan geenen Herder oft Bisschop ? J ac. Ja wy . ket. Wie
ist ? Jac. * Christus de Sone Gods . kett . Ghy verst<tiet wel wat ick Joa. lU, a . 11 .
segen wil, mrner ghy en wilt uiet antwoorden, nochtans hebt ghy 1 . Pet . 2 . c .25 .
eenige aenhangers z), ofte Caluinus, ofte Swinglius, Sijt ghy dan
contrarye van Menno Simons ? Jacqu. Ick gheloof wel datter niet
veel onderscheyts en is van mijn ende Mennoos ghelooue 3) . kett .
Ghelooft ghy dan gelijck als Menno, dat Christus niet ghenomeii
en heeft van ons vleysch in H die maghet Maria P Jacq . Mijn Fol . 166r°heere, ghy hebt gheseyt, dat ghy niet en wilt disputeeren van die
saec;ke, segt ghy nv auders? ket, ti'Vel aen, segt alleenljek wat ghy
daer van gelooft . Jac . Ick geloof dat lay is die * Sone Gods in Mat . 16 . c.16 .
alder inanieren, in vleysch ende gheest, maer waer by zijn vleysch
ghenoomen heeft, dot laet icl : in de verborgentheyt Godts, die
Apostolen hebben daer of niet gedisputcert . kette . Ja itt . Wy hadden noch veel meer antler woorden, die is a1 bier niet gheschreuen en hebbe .
V

I)En eersten loch Februarij des selfden Jaers . 1558 . Op eenen [n°, 9,1
manendach na, middach, soo was ick weder omme gheleyt voor den
selfden Ketterme3 •s ter, ende na dat wy sommige woorden to samen
gehadt hadden, so vra .echde by my : TIebt ghy den Heere niet
ghebeden om wijsheyt? Jac . Ja ic, ende tis my wel "` van node Luce . 18 . a . 1 .
hem dagelijeks to bidden . ket . Hoe vint ghy v gherust in uwe Jacob . 1 . a . 5 .
conscientie . Jacq . See r wel, de Heere moot daer of gelooft zjjn .
ket . hoe geuoelt ghy v aengaende het Doopsel ende t Sacrament,
dtier wy of gesproken hebben? Jac. Ick heb tselue geuoelen gelgck
1 Het is mi' raadselachti hoe de in uisiteur Lindauus er onkundig van ken
wezen, tot welke (of : tot wat voor eerie) gemeente d'Auchv behoorde . Zie aanteekeninga op fol . 142 ro, hi . 270 hierboven .
2 D . i . nNoehtans "al spreekt gij' als waren er onder u baeene leiders, bSri'J moet die
hebben ' giJ'lieden staat niet meer ieder
u zelven'
op ~ gij ' hebt er die met u een
aanhan r vormen • of halvi'n heeft dien onder u of Zwingli ; of als i' ze gt dat
UiJ
het gevoelen van Merino ?"
~ ' ~peen mensch volgt,) staat g iJ " dan tegenover
e
3 Uit bet flu volanende bliJ'kt, dat d'AuchY ten oP zichte van de menschwordlngsb
leer niet met Merino eenstemmig was ; dat hi' integendeel geheel overeenkomstig
bet besluit dei groote straatsbur per ver tadering van 155 > alle nader onderzoek
naar de herkomst van bet vleescli van Christus voor even iJ'del als ~'evaarliJ'k
hield . Zic over ziJIll; zlellswijze
venial ook fol . 973 i eu v
J
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ick v to voren claerlijc geseyt hebbe . ket . Wilt ghy anders niet
gheloouen ? Jacqu. Ick soude wel anders willen geloouen, waert
dattet my ghegheuen waer anders to verstaen, maer teghen mijn
herte ende conscientie en wil ick niet spreecken met geueynstheyt,
gap . 1 . a. 5 . want daer etaet geschreuen, * dat die geest G}odts schuwet alle
geueinstheyt . ket. So hebt ghi v dan daer op (soo ick boor) to
vollen beraden? Jac . Jae, tot der tijt toe, dattet my anders onderwesen wort . Mijn heere, meynt ghy oock datter niet meer en is,
Fol. 16G v°, dwelek my // inde wech is in uwe vergaderinge, dan dit, to weten
het doopsel ende tsacrament? ketter . Wel, vat isser dat v noch
in die wech is? Jacq . Noch vele van v lieder ordinancien ende
insettingen in v lieder ghemeente, van de welcke ick niet een woordeken en vinde in de heylige schriftuere . kett. Nochtans en hebben wy gheen ordinancien nochte insettinghen, die ick v niet en
soude connen bewijsen byde schriftuere . Jac . Waer sta,et geschreuen alleenlijck dat woordeken, misse, ofte vagevyer, oft voor de
dooden to bidden? ket . Ick salt v wel bewijsen, to weten, het
vagevyer, ende datmen voor de dooden moet bidden . Jac. Waer
sta,tet gescreuen in de heylige schriftuere? ket . Wilt ghi ooc wel
ontfa,ngen de boecken van de Macha,been ? Jac . Jae ick trouwen 1 )
voor Apocriphi boecken. ketter. Wat is Apocriphi to segghen ? Jac .
De ouders hebben dese name gebruyct, om to beteyckenen dat het
Been a,uctentijcke boecken en zijn, wt de welcke men mocht nemen
eenen reghel ende ordinancie . ketter. Tis wel waer, dot die Doctoren wat swaricheyts daer in gehadt hebben, maer daer om en
muecht ghyse niet verwerpen . Jacq . Jae mijn Heere, de oorsa,ecke,
waeromme dat ickse niet aen nemen en wil, en is niet alleenlijck
om dies wille, dat ick niet betrouwen en wil op het ghene da,t de
menschen gheseyt hebben, maer oock om dies wil, dat ick niet en
beuinde, dat Christus ofte zijne Apostolen die aenghenomen, ofte
eenighe ghetuyghenisse ~vt die selue ghealligheert hebben . ketterm .
Jae iae, waer hebt ghy doch gheuonden, dat Christus ofte zijne
Apostolen eenighe woorden ghealligheert hebben wt die boecken
Fol. 1G7r°, der Coningen? Jacq . Ghenoech . ket . Wel waer? Jac . // Mijnheere,
Mat . 12 . a . 1 . Ten eersten stater gescreuen in 14Iatheo, t dat die Phariseen Christum berispten, om dat zijne Discipulen die koornayren of pluckten
op den Sabboth, ende Christus antwoorde haer : Hebt ghy niet ge1 . Re . 21, a . l . leseu wat * Dauid dede, als hem hongerde ende die met hem
waren, hoe dat by ginc int huys Gods, ende at de toonbrooden,
de welcke by niet en behoorde ghegeten to hebben, Daeroin segghe
ick, naedemael datse Christus wgst tottet ghene datter geschreuen
1 ) Zeker.

DE BELIJDING}HE VAN JACQUES .

[n°. 9 .1

303

is inde boecken der Coningen, daermede bewijst by dat hyse aenneemt voor goet. ketter. Wel, vint ghy oock yet in dat boeck van
Josua . Jae . Ja is mijn heere . ket . Wat is doch dat? Jac . Mijn
heere, ghi weet wel dat Jacobus seyt in zijn Epistel, ende alligeert daer een getuygenis ofte eaempel wt dat boeck -F Josua, to Joaa . 2 . a . l .
weten, het tweede cap . als by spreect van * Rahab die hoere, de *Heb .ll.d .31.
weleke salich Overt door haere wereken int ghelooue. ket . So en
wilt ghy dan die boecken der Machabeen niet aen nemen, om dies
wille dat Christus ende zijne Apostolen geen ghetuygenisse wt die
selfde ghenomen en hebben ? Jac. Neen ick, ende ooc om dies
wille, dat daer geschreuen is eon leeringhe tegen alle schriftuere,
* to weten, om sacrificie to doen, ende to bidden voor de dooden . 1 .Mac .12.c .43.
ket . Wild e ick den arbeyt doen, ick soude v wel bewijsen alle
onse ordinantien metter Scrift, als misse, biechte, aenbedinghe der
beelden, aenroepinge der heyligen, ende andere . Jacq. Ick en deneket niet, Ende oock mijn heere, al waert by t) alsoo dat wy veraccordeert waren in alle Articulen, soo en soude ick my noch niet
ti•i llen vereenighen met v, ten ware, dat ghy my beweest byder
scriftueren, oft een Christelijck dine is, // dat onnooael bloet (des Fol. 1G7 v" .
gheloofs haluen) to vergieten, ala ghy doet . ket . Pat is om doolingen wille . Jacq . A1 waert oock om dies wil, datmen de schrift
qualijc verstaet, nochtans en beuinde is niet byder schrift, datmen
yemant mach dooden om zijn gelooue . ket . 0, dat sal ick v wel
bewijsen, datmen die ketters wel dooden mach, * want daer staet I1eut. 13 . a . l .
gheschreuen, Alsser eenich ketter op soude staen, ofte valsch Propheet, datmense soude dooden . Jaeq . Ick heb wel ghelesen int . 13 .
cap. Deut. ende da,er staet gheschreuen : Waert datter een valsch
Propheet opstonde, ofte yemant anders van her lieder gheslaeht,
diese wouden onderwijsen to wandelen nae a,ndere Gioden, dan sy
bekent hadden, dot die valsche Prophete soude gedoodt worden,
ende met steenen gesteenicht . ket. Wel dan, siet daer een ghetuygenisse, datmen die ketters dooden mach . Jac . Mijn heere, wy en
zgn niet meter onder die Wet, maer onder dat Euangelie, ende al
waert dat wy schoon onder die Wet waren, soo en willen wy v
doch niet onderwijsen to wandelen na andere Goden, dan na den
ghenen die * Hemel ende aerde gescha,pen hceft, ende in zgnen Paa . 124 . a . S.
Sone Jesum Christum . Ketter . Ghy doet') ymuiers door v lieder
ordinancyen. Jacq . Om die verscheyden ghebruycken der ordinancyen en mochten die van Israel niemant ter doodt verwjjsen, nae'l) unicht biJ'" ;
~a1 scheelde het weinign of wiJ ' steroden overeen enz ."
~
2 uGi'lieden doet het n .1 . hen onderw"zen andere oden na to wandelen enz,
door uwe ordinantien ."
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demael sy gheloofden aen den selfden Godt, Maer dat alle en diem
ons nergens toe, want dat in de Wet beuoolen was, en is in het
+Exo .21 .a23 . Euangelie Christi niet beuoolen . Iiet. Neen? hoe so? Jacq . Daerom
Len . 24. c . 20 .
mijn heere, inde Wet wast beuoolen : r Ooge om ooge, tandt om
+ Leu .19 .c.18 .
* Mat. 5 .e .36 . tandt, 1- oock to beminnen zijuen naesten, ende to haters zijnen
Fol. 168 r° . viant, * Ende door Christum is ons beuoolen // gheheelijck contrarye, dat quaet niet to wederstaen, ende onse Vianden to beminnen. Ket . Tis waer, maer by en heeft alsoo niet beuoolen van de
ketters, datmense niet en soude dooden . Jae . Wat beduyt dan dat
tat, 13 . d . 30 . mijn heere, dat Christus wil segghen, als hy to kennen geeft, * datmen dat oncruyt niet wtroeyen en sal, het weleke daer is onder
dat ghoede graen, vreesende, dat int wtroeyen des oncruyts ofte
quaden eruyts, men mochte wtroeyen ooc de terwe, daeromme beueelt hy, datmense soude laten tot den tijt des oogsts, ende den
oogst en is noch niet gecomen . ket . Ghy en verstaet dat niet wel,
want het is gboet to bekennen, of het oncruyt is ofte terwe . Jacq .
Jaet wel, den ghenen die kennisse heeft vant Zaet . Iiette . Jae dat
1 .Cor . 2 . b .19 . is waer . Jacqu. Mijn heere, daer staet geschreuen, 1' dat de vleeschelijcke menschen alleenlijc bekennen vleeschelijcke dinghen, maer
die gheeatelijck zijn, en kept niema,nt dan de Gheest Gods . ket .
Bat is wel waer . Jac . Daeromme mijn heere, soude ick v gheerne
wat vraghen . Ket . Wat is dat? Jaa Debt ghy den Geest (hods?
ofte heeft den Raedt den Gheest Gods ontfanghen? Ket. Neen, ick
en wil dat niet bea,ntwoorden . Jac . Jibe suit ghy dan, ofte die
vanden Raedt connen oordeelen gheesteljjeke dinghen? want de
1.Cor . 2 . b.15. materie daer wy of spreken, is geestelijc, de welcke men oordeelen
moet door den Gheest Cods t) . Ketter . Men oordeelt v alleenlijc
om dies wille, dat ghy ouerghetreden hebt dat Placcaet vanden
M at . G . c . 24 . Prince. Jacq . Hadde zijn beuel niet gheweest teghen dat -I- beuel
Godts, so en had ickt niet ouer getreden . Ket. Ten is niet tegen
dat beuel Godts . Jacq . Ic wilde wel dat ghy my beweest byder
Fol. 168 v°. schriftueren, dattet Placcaet // des Keysers ofte des Conincks is
oprecht ende rechtueerdich . ket. Ic gelooue dat ghy denct, dat alle
onse Vaders bedrogen hebben gheweest, ende uwe Secte salich is,
Wat wilt ghy segghen, tis gheleden wel duysent twee hondert oft
duysent drie hondert iaer, dat de Keyser Theodosius dede wtroepen een Placcaet ende Mandament, om to doers dooden de ketters,
to weten, die doers ter tijt waren herdoopt, gelijc als uwe secte .
1) Alleen biJ' uitzondering heet in het Offer ryes Heeren dit en niet eenig Sehriftwoord richtsnoer van het oordeel in odsdiensti a aan ele enheden . Daaraan verwant is het, als d'AuchY op fol . 171 vo er zoo den nadruk op let;t dat het om to
elooven noodig is aetrokken to worden van den Vader.

bE BELIJLINGHE VAN JAdQUES .

[n°. 9 .

Jac. Ja min heere, ghy segt dat onse secte maer gheduert en heeft
twintich oft dertich Jaren, maer het heeft altyt gheweest * dat de 2 .Tim .3 .b .12 .
ghene die Godtsalich willen leuen in Christo Jesu, veruolch hebben moeten laden, na dat woort Pauli . ket . Alsoo segghen alle
ketters . Jac. Paulus heuet aldereerst gesproken, nochtans en was
by geen ketter. ketterm . Ick weet wel, dat by geen ketter en was,
mer sy gebruycken altesamen dat woort Pauli, maer ick segghe v,
ten is nv niet nieuwelincx opgecomen, datter placcaten ende mandamenten zijn om de ketters to doen steruen, het heeft soo gheweest ouer duyaent vier hondert Jaren . Jacqu . Maer het is to besien, oft de Keyser Theodosius daer ghy of gheseyt hebt, wel
dede, ende een goet werck nae Godts wille, gheuende sulc een
mandament . ket. Ja by trouwen, nademael by wel wiste dattet
ketters waren . Jacq . Mijn heere, het was na zijn meeninghe dattet
ketters waren, maer nae de meeninghe der gheenre die haer leuen
verlieten om tghetuychenisse haers geloofs, so was by selfs een
ketter ende Tyran . ket . Wat weet ghy dat? Jacque . Dat verstaet
hem semen, want die ons ter doot brengen om ons geloofs wille,
en achten wy niet beter dan ketters ende Tyrannen, ghelijck alsmen wel // deneken mach dat oock die deden, die van Theodosio Fol . 169 9•° .
den Keyser gedoot waren . Ende daerom, sulcke saecke en mach
niet geoordeelt worden, 4- dan door den Geeat Gods . kett . Neen 1 .Co . 2 . b . 14 .
neen, ghy en moet niet deneken dat so veel geleerde Doctoren,
die doen ter tijt waren in die Catholijeke kercke, taelfde souden
toe ghelaten hebben, waert dattet onrecht gheweest hadde de kettera to dooden . Jacq. Ick en wil niet stuenen op ordinancye ofte
wijsheyt der menschen, want ick houde my aen dat onderwijs
Christi, ende zijnder Apostolen, die ons altijt vermanen, dat wy
ons sullen of scheyden van + de valsche propheten, ende t de ket- Mat . 7 . b . 15.
ters schuwen, ende niet daer nae loopen, ofte die veruolghen totter t T it . 3 . b .10.
doot. ket . Mij n soone, weet ghy wel, waerom dat syse niet ghedoodt en hebben? Jaeq. Ick ghelooue dattet geweest is om dies
wille dattet GFodt niet behaechlijck en was . ketter . Neen neen,
Jacques, het was daeromme dat sy niet machtich genoech en waren, ende dat sy noch Coninc noch Prince noch Ouericheyt en
hadden . Jacq. * Christus was machtich ghenoech to hebben tot Mt . 26 . e . 42 .
zijnen behoeue meer dan twaelf Legioenen der Enghelen, Ende de
Apostolen hadden machts genoeeh door den heyligen Geest, maer
sy waren gheroepen, om to wesen een cudde, t als schaepkens Joa . 10 . a 27 .
ende lammerkens, * Simpel als de duyf"kens, 1- Omgekeert als kin- *Mt .10 . b.16 .
derkens. ket. Tis wel waer, dat was alsoo doer ter tijt . Jacq. Ende + Mt . 8 . a . 3 .
nv mijn heere, sullen de kinderen (hods wesen van een ander natuer, dan de gene die doen ter tijt waren, ende sullen sy hebben
II .
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een natuere des Wolfs? kette . Trouwen neen, ick en seg v dat
niet. Jacq. Nochtans duncket my mijn heere, dat, die haer nv beFol . 169 v°, roe/men .kinderen Gjdts to weseu, hebben een waerachtighe natuere van verschuerende women . lay sash my wel scherpelijck aen,
ende seyde tot my : Waeromme dunckt v drzt? Jac . Daeromme
Joa. 10 . c . 27 . mijn heere, * dat Christus zijn vole noemt schaepkens ende lammerkens, ende de natuere vin eenen hoop schapen is alsoo, wanneer sy sien comen ecnige beeste, ende vernemeu dattet eenen
V\TOlf is, so vlieden si altesamen wech, it al warender oock duysent tegen eenen wolf, ende en loopen niet daer nae, om den Wolf
to verslinden, ende ziju bloet to vergieten, ende dese die haer beroemen to wesen de Cudde Christi, doer geheele die contrrarie,
waer vin coemt haer lieden doch dese natuer? Ketterm . Dese comparatie en dooch niet, ten zijii maer onnutte alleghatien, want teat
ghaet alsoo niet toe met die Cudde Christi, ghelijek als met een
cudde schapen . Ende ick siende dat by dit verworp, so vraechde
1. Joa . l. b .13 . is hem : 1st niet van noode dat de kinderen Gods van Clod * bhebooren moeten worden, ghelijck Joannes getuycht, ende moeten
sy niet wesen van suleker aert ende gheneyghentheyt als haer Vader
ende Heer? ket . Ja si, maer waeromme? Jaeq . Dasromme latter
.
gescreuen staet * dat de Sone Gods heeft geleyt gheweest als een
Eda . 53 . b .10
Acto . 8 . d . 31 . Lammeken ofte Schaepken totter slacht, ende en heeft zijnen wont niet
open gedaen, So moet dan zijn cuddeken van suleker aert ende natuer
wesen, na,edemael sy van God gebooren zijn . ket. Datte'), het moeste
also gheschieden . Jac . Waerom? Ket . Om die Schriftuere to veruulleu .
Jac. Also moetet oock toeghaen met zijne kinderen, om die schriftuere
to veruullen . Kett. Wat Schriftuere? Ja . Tgene latter gescreuen
Joa. 15 . b . 20 . staet, * hebben sy my veruolcht, sy sullen v oock ver//uolgen, goFol. 170 r° . denekt dat ickt v gheseyt hebbe : Die Knecht en is niet beter da.n
zijn Heer. Ket. Pat seyde by tot zijn Apostelen . Jacq . Ick versta.e
2Tim . 3 .b .16 . dot by sprack vin alle zgn kinderen, ende dat bet i selfde gescreuen
is tot onser leeringe . Kette. Neen, neen, mijn Sone, ghy moet verstaen dat die Apostolen gesonden waren om to vercondighen ende
to predicken dat Euangelie alien creatueren, ende die ileere voorseyde, dat haer toecomen soude veel ljjdens, ende dat sy gedoot
souden worden, miter na dat sy eenen Prince gewonnen hadden totter
gelooue, dan hadden sy ruste, ende mochten de Ketters in htier landt
wel dooden . Jacq . Mijn heere, die Sehriftuer en seyt dat niet, ende
ooc en soude is niet corner begrypen dat de natuere eens schaepkens mach wesen to dooden eenen Wolf, ende lien to verslinden,
1

»Dat," Van no, 6 1578 b of hebben alle drukken : ))Dat ?" Volgens De Bo's
Idioticon :
n'imPorte •
elliPtische zin voor ,dat komt er niet o h
~
aan ." Ook fol
. 177 ro.
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want ghy lieden segt, dat ghy die Cudde Christi zijt, ende dat wy
verschuerende woluen zjjn, ende ghy lieden doot ons, dat en dunct
my niet recht to wesen . Icier op vraechde by my al lacchende
Jacques, was Petrus ooc niet een schaepken Christi? Jacq . Mjjn
heere, was by van Godt t vercooren, soo was by oock van die Mat . 10. a . 1 .
cudde . Ket. Antwoort, iae of neen . Jac. Ick ghclooue niet alleen, Joa . 6 . g. 70 .
dat by een schaep was van die cndde Christi, macr selfs oock een Joa. 21 . b .17 .
herder. Ketter. Wel aen, by die een schaep was, heeft wel twee
menschen ghedoodt? Jac . Welcke? Ket. * Ananias ende zijn hugs- Acto . 5 . a. 1 .
urou Saphyra . Jacqu . Hoe heeft hyse ghedoot, naedemael by gheenen stock en hadde, nochte sweert? 1st niet gheweest die Geest
des Heeren? Ket . Euenwel heeft by dat gedaen . Jacq . Mijn heere
en gheeft doeh de eere den menschen niet, ghelijck oft si dat door Acto . 3 . b . 12 .
haer ~~ eyghen cracht doen moch//ten, Want dat sy gedoot waren, Fol. 170 v° .
was door den Gheest des Heeren, ende oock en wart niet om sulcken sake, als ghy lieden doot, maer het was om haerlieder * lue- Act . 5 . a . 1 .
gen tegen den heylighen Gheest . kette . Wel aen Jacques mijn
Soone, dit en vordert ons niet, siet dat ghy v wel beraet, ende v
betert, ende v bekeert tot dat gelooue, ghelijck als uwe ouders
gelooft hebben, want ghy 4jt in dwalinghe, ende daeromme gelooft ghelijc als een goet Christen schuldich is to geloouen, sonder
v soo veel dinghen to onderwinden . Jacqu . Pat * ghelooue is een Rom . 12 . a . 3 .
gaue (hods, seyt Paulus . ket . Ja het is warachtelijck een gaue 1 .Cor.12, a.9 .
Gods . Jacq . Soo en moeghent dan die menschen niet gheuen . kette .
Trouwen peen, men moet (hod bidden . Jac . Hoe coemtet dan datmen my wil bedwingen t) to geloouen, my dreyghende met den
doot? ket . Men geeft v tijt om to bekeeren . Jacq . Mijn heere, wat
tijt? sea, seuen, oft aeht daghen, ghelijek als ick ghesien hebbe in
Brabant? is dat een tijt om so haestelijck to veranderen int gelooue? ket . Van Brabant en weet ick niet, maer hier gheeft men
haer lieden driemael veerthien dagen ten minsten '2), om to besien,
oft sy sullen willen gheloouen, alamen haer dat woordt Godts voorghehouden heeft . Jacq . Hoe segt ghy alsoo mijn Heere, ist dat zijt
willen gheloouen? ghy spreect als mochten si van haer seluen geloouen, ende nochtans segt ghy dattet ghelooue is een gaue Godta,
Die Apoetolen hadden ghehoort twee oft Brie iaren den Heere Jesum, vol * wijsheyt ende waerheyt, ende nochtans en coneten zit Joa . 1 . b . 14 .
niet wel begrijpen, ghelijck als ghy mereken muecht aen die twee
1 Dwingen .
2 BliJ'kbaar hield men zich niet aan zulke termiJ'nen . Aan D'AuchY is nog wel
een J'aar tiJ'd tot beraad gahund . Aan Jan van larcJ's zeggen de rechters to Gent
in 1568, dat hiJ' en ziJ'ne medegevangenen »korte exPeditie hebben souden en
souden Patientie hebben nosh icei ;en ofte ties da~' en", Van Bra ~lit bl . 369 .
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Luc. 24 . b .24. discipulen die na i' Emans gingen, Panlus hadde oock die AposFo1 .171 r °, tolen ~nde / ; Discipulen wel ghehoort ende en conste nochtana
Acto . 9 . a . 2, niet begrijpen, maer stietse inde gheuanckenisse, ende slat G}odt
beliefde, heeft by haer lieden zijnen wille geopenbaert, ter sulcker
tijt, als by daer toe bereyt hadde, ende niet op eenen tijt van die
menschen bestelt . ketter . Pat was om dies wille, dat sy noch suleke
leeringe niet en ha.dden, ende om dattet int beginsel was, so en
consten Si dat niet begrjjpeu . Jacq. Hot Was daerom, dattet haer
Joy, . G . e. 44 . niet gegeuen en was, ofte dat si niet * ;etrocken en waxen vanden Vader, Waeromme en verwacht ghy pock niet den tijt, dat
Godt met ons doe zjjnen wille? ketter . Ghy hebbet ouer lange
tgt ghehoort, ende noch gheeftmen v tijt om to beraden, ghy
hebt noch drie Weecken om to beraden van desen dach a£ Jacques. Mijn heere, ist uwe meeninge niet, Batmen my nae die dric
Weecken sal dooden? ketterm . Ghy moeeht v noch hier in tusschen bekeeren . Jacq . Oft my niet ghegheuen en waer anders to
verstaen, ende en cont anders niet begrijpen, hoe sal ick my Ban
bekeeren? ketterme . Jae, Daerom ist datmen v gheeft eenen tgt,
om to lien oft Godt gheen bermherticheyt doen en sal om v to
bekeeren . Jacq . Mijn heere, ick deneke nv om die kinderen van
Jndi . 7 . c. 25 . Israel, die inde Stadt van * Bethulien beleyt waxen, ende hadden
8. h .12 . gebreck van water, so Bat haerlieder wijuen ende kinderen storuen
van dorste, ende seyden : Daer en is geen hulpe meer van Qodt
voor ons, laet ons die stadt ouergheuen in die handen der vyanden, alsoo segt ghy lieden oock : Dyer on is gheen hoope meer da,t
by hem sal bekeeren, laet ons hem den doodt ouer gheuen, Ende
gelijek Ozeas regierder vande stadt, meynende to geuen eenen goeFol 171 v0, den raet, seyde totten // inwoonders : * Let ons noch vijf daghen
Judi . 7 . C . 24 . verwachten, ende ist Batter binnen die vijf daghen gheen hulpe en
coemt vanden Heere, so sullen wy de stadt leueren onse vyanden .
Jndit . 8 . a. l . Mijn FIeere, waren sy niet scherpelijck * berispt van Bender vroub. ll . wen, weduwe, ghena,emt Judith, die weleke tot haer lieden seyde
Wie zijt ghy lieden, die daer huyden den Heere tenteert, ende
tredet in die plaetse (hods onder den menschen, ende wilt zijnen
raet begrijpen . &c. Kette . Pat en is niet to gelijcken by uwe
saecke . Jac . Mijn Heere, het dunet my Ben dinck to wesen, want
ghy lieden segt : 1st Batter gheen hulpe en coemt van God, binnen
die tijdt, den weleken ghy ons stelt, Batmen ons den Boot moet
ouer gheuen, ende nae v lieder segghen, soo zijn wy verdoemt voor
alle duyuelen. Ket. Jacques, daer en is Been twjjfel aen . Jacq . Hoe
Mat . 3 . a . 7 . meynt ghy da,n mijn Fieere, * Bat oordeel GFodts to ontulieden, dot
Rom. 2 . a . 3 . ghy ons also `vech seyndet tot die verdoemenisse, waeromme en
laet ghy one niet in die handt Godts totten eynde toe, want so
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lange als wy hier leuen, so machmen altgt hoope hebben der beteringhe, nae dattet v dunckt dat wy verdoemt zijn, want nae die
doodt en isser gheen hoepe meer. Ketterm . ick en iaeghe v totter
verdoemenisse niet, want ick en bent niet die v oordeelt, ende
ooek en wil ick niet schuldich wesen aen uwe doot . Jaequ . Mgn
Tlleere, als Susanna soo onrechtueerdeljjek veroordeelt was totter llan . 13 . c .45.
doodt, wie droech doch die straffinghe, die Richters ofte die getuygen? Kett. Die daer aen schuldich waren . Jacq. Min Heere, do
Richters waxen berispt van Daniel, maer die Getuygen waxen berispt ende gestraft, Danie . 13 . Ket. Meynt ghy dat ick getuyge //
ben van uwe saecke, ick ben hier alleenlijck ghecomen om v to Fo1.172 ro.
onderwijsen . Jacque . Mijn Heere, nochtans houde is v voor een
principale ghetuyghe, want op v ghetuyghenisse sullen my de
Richters ter doot verwijsen, ofte los laten ghaen, want om descr
saecken wille zijt ghy hier ghesonden, ende van den Coninck ghestelt . Kette . Ick en begheere niet, dat sy v veroordeelen op mijn
getuygenisse, ende ooc en wil ick niet oordeelen . Jac . Min heere,
als die Rechters v sullen vragen van my, wat cult ghv loch antwoorden, suit ghy niet seggen, dat ick een ketter ben, ende dat
ick die doot verdient hebbe? Kette . Teen ic . Jac . Mijn heere, ick
bid v, wat suit ghy doch seggen. ket. Dat ghy bedrooghen ende
verleyt zijt vanden rechten wech . Jacq . Verleyt to wesen, to doolen, oft een ketter to zjn, mijn lieere, my dunckt dat het al een
dinek is . Fetter. Wel aen mijn Sone, en denekt niet, dat ick om
dies wil hier ghecomen ben, dat ick v wil verwijsen ofte oordeelen
ter doot, want ghy cult alleenl~;jck verwesen worden op uwe belijdinghe, die ghy gedaen hebt voor den Commissario, want aengaende
mijns persoons, soo en begeere ick niet dat sy v verwijsen op mijn
woort, ende en wilder oock niet merle to doen hebben. Jacq. Mijn
Heere, ick en hebbe soo lange tijt die practijcke niet gehanteert,
ende gewoont seuen oft acht Jaeren in den Raedt, ick en weet
wel wat dat ghelden mach, maer dat ick v dit segge, is om v to
aduerteren, dat ghy v riiet en besmet aen mijn bloet, want is weet
wel om wat sake ghy hier gecommitteert zijt . Doen stont by op,
ende ginek wech . Dese selfde woorden hier bouen verhaelt, hebben
wy naemaels noch diekwils met den anderen ghehadt . J/
llEn seuenden dach des selfden maents Februarij, des voorseyden Fo1 .172 v'.
Jaers, 1558 . Op eenen Maenendach, soo was ick wederomme ont- [~ 0. 10 . ]
booden voor den selfden Kettermeyster, ende coemende voor hem,
soo groete by my, ende vraechde : Hoe statet met v, hebt ghy
noch de cortse? Jacq . Het staet wel met my, de Heere sy daer
van gheloeft, ende die cortse heeft my verlftten ouer drie weecken
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ofte daer ontrent, ketter. Hoe vint ghy v geruet in awe conacientie ? Jaequ. Seer wel, den Heere sy danCk daervan . Daer na dede
by my een lanck relaes, dwelck to lanek waer om int torte to
verhalen, Somma, het was ditte, dat by my seer badt, dat ick
soude willen weder keeren tot die heylighe Catholijeke kerke, ende
geloouen als een ghoet Christen betaemt to gheloouen, sonder soo
hooghe dinghen to ondersoecken, ende soo wijs to willen wesen,
Eecle . 3 . C . 21 . &e . Daer op iek geantwoort hebbe . Ick en * ondersoecke niet, dan
alleenlijck het ghene dat my gheoorlooft is to gheloouen, ende ick
ben wel to vreden simpelijck to geloouen, tghene dat een goes
Christen schuldich is to gheloouenn ket. G}hy segt wel dat ghy
gheloouen wilt als een goet Christen, maer nochtans so hebt ghy
een ketters geloof. Jacq . Ick en hebbe sulek gheen, maer mijn gelooue is alleenlijek ghefundeert op dat reyne woordt Godts, ende
waert dat ghy wilde to vreden wesen met dat woordt Giodts, soo
sout ghy oock wel to vreden wesen met mijn gheloof . kett . G}hy
alligeert wel dat woort Godts, maer ghy hebt een ander verstant
in v herte . Jac. So wy gheloouen, soo spreecken wy, ende naedenmael dat wy w de Schrift alligeeren, dwelck is. (hods woort, om
Fol. 173 rp. tghetuygenisse ons ghe/f loofa waeromme en hout ghy v daermede
niet to vreden ? want het behoort God alleene toe, dat * herte to
2. Pa. 6 . C . 30. ondersoecken, ende niet den menschen . kett . tj Wat ghelooft ghy
Pe . 44 . C. ll . dan van Jesu Christo, waer heeft by zijn vleesch genomen P Jac .
Leert v de Schriftuere dat ghy my dat moet vragen . ket . Om dice
wille dat Menno seyt, dat by zijn vleesch ghebrocht heeft vanden
Hemel. Jac . Ick en hebt hem niet hooren seggen . ket. Ende nochtan8 gelooft by alsoo. Jac . Pat gelooue van Menno is, dat het
Joan. 1 . b.14, woort is vleysch gemaect geweest, na dat getuygenisse, Joan . 1 .
Oft gelijc als uwen text luydet in v Testament, is vleysch geworDIat .16 . b .16 . den 2))
ket. Wat gelooft ghy daer van ? Jac. Ic gelooue, t dat
Christus is de Sone des leuendigeu Gods . kett . Waer heeft by zijn
Hebre. l . a.2, vleesch ghenomen? Jacq . Ick en weets niet, dan dat by -- geboren
is vanden Vader . ket . Gelooft ghy dan niet dat by zijn vleesch
genomen heeft inclen buyck van de maghet Maria? Jac . Mijn heere,
cont ghy my bewijsen, dat Jesus Christus ende zijn Apostolen hebben gedwongen yemant om dat to belijden, so sal jet v ooc belijden, want ale Petrus Christum beleedt, dat by was de cone des
leuendigen Gods, Christus en vraechde hem niet van wien dat by
Mat. 16 . c.18. gemaect was, maer seyde, dat * by op desen steen zijn Ghemeynte
soude bouwen . Ooc als de besneden van Candaces seyde tot Phi1 Zie over het nu volgende ook aanteekeni ng 3op fo1 .165vo.
2 Zoo hebben alle hollandsche Nieuwe Te ~tamenteii Lut dieu tiJd . Althans ik
heb in geen enkel de v ertahng »Is gemaect" gevonden 4
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lippam, dot by geloofde, t dat Jesus Christus de Bone (hods was, Act . 8 . d . 36 .
ende begeerde op dit gelooue gedoopt to wesen, Philippus heeft
tc vreden gheweest, sonder to onderaoecken, waer by zijn vleesch
genomen hadde . ket. Het en was niet van noode daer van to onderuraghen doen ter tijt, nademael dyer noch geen swaricheyt af
en was . Jaeq. Wat noot ist oock // nv ? Ket . Om dies wille dat- Fol. 173 v°.
ter soo veel ketters zijn . Jacques . Ten tijden der Apostolen waren
daer oock Ketters ghenoech, maer dit is de oorsake, dot Sathan
,iltijt voortbrengt eenige ydele disputacie, om to verderuen het versttint der menschen, ende die in dolinghen to trecken . ket . So en
wilt ghy dan niet belijden, dat by zijn vleesch ende bloet genomen heeft inde Maget ? Jac . Ic en wil niet ondersoecken het gene Pro . 25 . c. 27 .
da,t mijn verstant to bouen gaet, to weten, waer van de Sone Gods Eccl . 3 . a 21 .
gemaeckt is gheweest, want dat heeft een wonderlijek werck ghe- Mat. 1 . c . 20 .
weest : Maer op dat ghy niet en denekt, dat is een ketter ben, iek Luc . 1 . c . 26 .
bclijde hem to zijn een Sone Gods in alder manieren, in cracht
ende macht, in Ghcest, in vleesch ende bloet'), ghegenereert vande
cygen substancie van eenen Vader, to weten, den eewigen Godt,
ghelijck als ons de ;- Schriftuere betuyeht : * Die vender eewic- Peal . 2 . a . 7 .
heyt byden Vader was, t Ende als de tijt der beloften veruult ~ tic . 5 . a . l .
was, so is dat eewighe -I- Woort vleesch gheworden, * Ontfanghen ~
?
Joan 1 b.14 .
in een Maget, t vanden heylighen Gheest, -1- Ende gheboren van *Esa . 7 . b .15 .
de seine blaghet Maria . ketter . fly heeft zijn vleesch aengenomen + Mat . 1 . c. 23 .
ende is ghemaect van onsen vleeache, deer of en wilt ghy niet + Mat . 2 . a. 1 .
segghen, peen? Jac. Het is my ger_oech da,t ick deer af gelooue Luce . 2 . a . 7 .
na de Schriftuere, sonder voorder to ondersoecken . Ketterm . Scyt
de Schriftuere niet, dat by onse vleesch aengenomen heeft ? Jacques . Ick en hebt noyt ghelesen, ende ick en begheere niet voorder to disputeren, oock hebt ghy geseyt, dat ghi deer van niet
disputeren en wilt, waerom vraecht ghy my nv deer of so veel?
kett . De oorsake is, om to weten oft v ghelooue niet en is, gelijck als het ghelooue van Menno // Simons . Jacques . Ghy hebt Fol. 174 r° .
gehoort, dat is niet aen en neme * tgetuygenisse der menechen, Joan . 5 . d . 34 .
om mien ghelooue deer op to fonderen. Ende siende dat by van
my anders niet crggen en conde, so vraechde by my : Welcke is
uwe besluyt? Jacq. Ick }iebbe v rmjjn ghelooue verclaert, ende
dyer op hebbe ick mijn besliiyt ghema .eckt, tot der tit toe, dat my
1 Deze ~voor1 en »in vleesch ende bloet" zJ
ijn in het Groot Offerboek van
1615, maer ook alleen in die uitgaaf, wei?gelaten ;, vol~' ens de uitgevers van den
druk van 1626, omdat ziJ' de menniste menschwordingsleet', de herkomst van
vleesch en bloed des Zoons niet nit Maria, m aer door voortbrenging nit den Vader ,
met meet' nadruk leerden dan aen Outerman c . s .,
#~ de uit severs van 1G15, aengenaam was . Zie a .~iteekenin 4 o fol. 121 r° .
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ter contrarie bewesen wort . ketter. Ick hebt v ghenoech bewesen,
maer ghy en wilt niet gheloouen dan uwe fantasie ende hertneckicheydt, ende hebt de heylighe kercke verlaten . Jacques . Mijn
heere, ick en hebbe de heylighe kercke niet verlaten, want hadde
ick vlieder kercke bekent voor die heylige kercke, so en hadde
ick die niet verlaten, om my to begheuen tot een ander . kettermeest . Nochtans hoe wel dat Sathan v aldus bedroghen heeft, endc
dat v dunekt dat wy de heylighe kercke niet en zijn, tis nochtans
do selfde die altijt geweeat is van de tijden der Apostolen, ende
onderhouden is gheweest door de heylighe Leeraers tot nv toe .
Jacques . Naedemael dat bet de selfde kereke is, die ten tijden der
Apostolen was, soo moet sy dan hebben de selfde ofte ghelijckformighe Bissehoppen ende Herders, die doen ter tijt waren . kettermeest . Jae, soo hebben wy oock . Jacque . Wel dan, mijn heere,
wijst my eenen in uwe gheheele Ghemeynte, alleenlijek eenen Bus1. Tim . 3 . a. 2 . schop ofte Herder, die daer sy inde leeringhe ende leuen t onberispelijc, gelijek als Paulus oft Timotheus, oft ooek Titus, ende ick
sal hem nae volghen wt gheheel mijnder herten, kettermee . Hebt
ghy sulcke Herders onder v lieden? Jacques . Mijn heere, ghi eegt
dat wy zijn de vergaderinge van Satan, ende dat v lieder kereke
Fol. 174 v°. oft ghe f/meynte de selfde is, die daer was ten tijden der Apostolen, so bewijst my dan dat selfde volt, waer door dat ickse kennen
sal i), kette . Waer meynt ghy sodanige to vinden P want sy hadden den heyligen Ceest, ende nv en ontfangtmen hem niet . Jacq.
Rom . 8 . a . 9 . Neon P hoe coemt dan dat I'aulus seyt, * dat so wie den Geest
Gods niet en heeft, hem niet toe en betioort? ket . flat heeft eon
ander verstant . Jac . Mijn heere, wa .t verstant dock ? kette. Hy
spreeckt daer van de gene die niet en wandelden nae den geest .
Jac . Wel, waer na vrage is v andere, dan na Bisschoppen ende
2. Pe . l . a 21 . Herders, die daer wandelen ende t gedreuen worden door den
Geest Gods? die daer zijn heylich, rechtuecrdich, voorsichtich, ends
1 . Tim. 2 . a.2 . 4- onstraffelijek finder leeringe, int leuen ends wandelinge, gelijo
Titn .1 . a . 6. paulus onderwijst, so sy zijn moeten . kett. Ick suude v wel sulcke
Biaschoppen ofte Herders noemen, die daer onstraffelijc zjjn, maer
ghy en kentse niet. Jac . Waer zijn sy? ket . In Italien ends in
Spaengien . Jac . Is de gemeynte rods daer, ends niet hier? ket .
Daer is ooc eenen Cardina .el oft bi9schop in Engclant 2), de welcke
warachtelijc een man is onstraffelijc in leeringe ends conuersatie .
1 bToont mi'~ aan of wijst
mi'
~
~ i n uwe kerk hetzelfde yolk n .l. het yolk van
+lenzelfden levenswandel (als 'tw elh ten tijde der apostelen de key k i»tmaaktP) ,
waardoor ik +lan die kerk als de ward k eiinen zal .
2 Zeker kaidinaal Pole wr'en ~s 1ev4~~~ iii+1 end .~ a+ 1 ono ps p~, ikPliIt was .

DE BELIJDIN(3HE VAN JACQUES .

[n 0. 10.]

313

Ja. '.Vfijn heere, doet my doch ontbinden van dese ketenen, ende
laet my gaen, ende ick sal alle neerstieheyt doen om by hem to
comen, em to lien oft het ooc also is . Hy antwoorde my al lacchende Neen, neon, ghy moot gheloonen het ghene datmen v seyt .
Jacq. Mijn heere, daer staet geschreuen : * Veruloeckt is de men- Jere . 17 . a . 5.
sche, die hem verlaet op den menschen : Sal ick my alsoo verlaten
alleenlijek op v wuort? ket . Meynt ghy dat ick daer aen lieghe?
Jacq. Dat en segge iek niet, maer is begeert eerst to sien, al eer
icket ghelooue. ket . Ja, ia, ghy en moecht nv niet . Jac . Nademmwl
dat icket // niet sien en mach, soo en can icket oock uiet gheloo- Fol . 175 r^.
uen . ket . Wat wilt ghy so seer mereken op haer conuersatie P naedemael sy hebben de seine Leere der Apostolen? Jac . Pat is my
nosh to bewijsen, ende oock waert v swaerlijck to doen, om my
to bewy"sen door de Schriftuere, dot sy de selue Leere der Apostolen hebben . ket. Nochtans hebben syse, maer ghy zijt verhert,
ende en connes 1) niet begrijpen . Jac . Pat is by gebreck der schriftueren, ende zijn sy de selue boomen van de wortelen der Apostolen, soo bewijst my de vruchten, op dat ickse mach bekennen, kett .
Moecht ghy dan dat gelooue bekennen by de wercken, oftc het
goet oft quaet is? Ja,c . 1Vlijn hcere, once Meester heeft ons also
onderwesen, dat wy sullen * bekennen de valsche Propheten by btat . 7 . b . 16.
haer vruchten, want als wy dru3 uen vinden up den wijngaert, so
en doruen wy niet seggen, geljjc als ghy lieden doet, dat wy die
gepluct hebben van doornen . jay seyde tot my al lacchende : Seggen wy dat? Jacq . Poet ghy niet? segt ghy niet dat wy zgn
quade, snoode, onnutte Boomen, de weleke men moet int vyer werpen? ende nochtans hebt ghy my beledeu, dot once vruchten goet
zjjn z), ten waer ons ghelooue . ket . Tis wcl waer, ghy doet'goede
wercken voor de menschen, maer dat binnenste en dooch niet,
want v lieder ghelooue en is niet goet . Ja,cq. Onse wercken spruyvet en can anders uiet geuen, dan dat Luc . G . e . 45 .
ten wt ons gelooue, het
daer in is, Ende daerom noemt de Tleere, -F eon Aderen geslachte, Mat . 12 . d . 33 .
den ghenen, die daer beleden dat de vrucht ghoet was ende de
boom quaet, seggende : Nlaeckt den Boom goet, ende z~~n vrucht
goet, ofte glen Room quaet, ende zijn vrucht quaet . ketterme . Daeromme so wilt ghy segghen, !' dat onse Bisschoppen eude Herders F'o1.175 va .
gheen goet ghelooue en inogen hebben, ten sy dat hare wercken
goet zijn? J ;ticq . Mijn Tieere, ick mach nntwoorden met Paulo :
1 »hunt daarvan" .
verkla'2) 1k herinner miJ' uit de voorafgaande gesP rekken van Lindanus geene
b
ring van dien acrd dan zJi'ne woorden op fol . 146 r' . Veel volmondiger laat Titelhet verhoer van rlaes de Praet, fol . 429 r°, bl . 247 hierboven .
~'1an zi .Cla Aat 'n
1
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Tit . 1 . b .16 . * Sy segghen dat sy (hod kennen, maer s3 • loochenent met de
wercken, nademael sy so grouwelijek ende onghehoorsaem ende
verworpelijek zijn tot alle ghoede wercken, Ende sodanighen en
wil ick niet nae volghen voor Herders . Ketterm . Neen, neen Jacques, sy en zijn so grouwelyck niet als v dunct, hoe wel dat 5y
oock Sondaers zijn, gelijck wy alle zijn . Jacques. Mijn heere, ghy
weet beter dan ghy segt, want ick soude my schamen to ontdecken de schandtvlecken van sulek een vole, die haer beroemen dat
Mat. 5 . b.14. t licht to zijn, ende dat Sout der Aerden, ende -ILeytslieden der
R,om . 2 . b . 19 . blinden ende onwetenden . Kettermea Wat schande is dat P segt
stoutelijek . Jacques . Mijn heere, nademael dat ghijt vin my bcgheert, dat icket v segghe, ghy selue weet wel, wat onmenschcGen . 19 . b. 5 . lijcke hoerderie, ghelijek * Sodoma ende Gomorra, schavdelgc to
Eze. 16 . e . 49 . vertellen, als die van Romen doen, to weten, de Paus, de welckc
hem roemt een heylich mensche, ende Godt op Aerden, oock de
Cardinalen ende Bisschoppen die daer zijn, ick late staen de houeerdicheyt, de pomposicheyt ende godloosicheyt als suleke hcyline
lieden doer Ket . Tis wel waer, daer zijnder sommighe die groote
afgrijselijekheyt doen voor Gi - odt, so dat het eenen grouwel is van
de') sommighe, maer Jacques, om de quade wille, soo en moetmen de goede niet verdoemen, sy en zijn niet al gnaet, daer zijn
oock rechttieerdighe . Jacques . Ick ghelooue dat de rechtueerdighc
dunne ghesaeyt zijn, want is hebbe mijn wandelinge meestendeel
Fol. 176 r°. van mijn//der ioncheyt aen ghehadt onder Priesters, Canonicken,
ende Monicken, maer de oueruloedighe boosheyt, die ick da,er geE1)h . 5 . b . 12 . lien hebbe, '' waer schande to verhalen . ketterm . Mijn Bone, niet
al, niet a1 . Jacques . Mijn heere, soo veel als icker oyt ghesien
hebbe ende bekent, so en weet is niet, dat is eenen ghesien hebbe
1 . Tim . 3 . a . '2 . wandelen nae den reghel die eenen t Bisschop ofte Herder beuooTitum . 1 . a . 7 . len is, Ghel~jc als ghy selue beter weet, wat daer ghescbiet is ouer
veerthien daghen, of daze tiVeecken herw a,erts, hier in dese stadt
N . int conuent van de Jacobinen . Het gebuerde, dat de Monicken
oft Jacobinen haren Prior wt den Clooster ioegen, om dat hyse berispte vin haer lieder hoerderije ende boosheyt 2). Ketterm . Jacques,
hoe wel datter z~jn geweest Godloose Pansen, Cardinalen, Bisschoppen, Priesters, Monicken, daer hebbender oock in contrarie goede
geweest, weet ghy niet dat het goede graenken sorider caf niet en
is? Neen, neon, daer zijn oede braenkens ende goede Herders,
hoe wel dot ghyse niet en kept . Joe . Toont my da.n alleen eenen
1

))De sommighe"
oudtiJ'ds een ~,gewone vorm voor ~sommi ~re." .
~
2 Van dit voorval maken Gabbema noch Eekhoff in h ii
~ Ine tiverhen over Leeu .
warden melding ,; oak De Jonghe vermeldt in ziJ'ne herichten over het klooster ,

Desolata Batavia dominicana 1717, p, 35 sqq . nieis dat daaraan herinnert .
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opreehten Herder, sulc als ick van v geeyecht hebbe, na de Schriftuere, ende ick sal hem na volghen . Ketter . A1 waert dat ickse v
noemde, ghy en kentse doch niet, ende en wilt my niet geloouen,
maer al waert ooc so, to weten, dat si quaet waren, nochtans hebben sy dat waerachtighe Ghelooue . Jacques . Ic houde my aen dat
getuychenisse Pauli, -{- dattet licht geen ghemeynschap en heeft 2 .Cor . 6. b .14 .
met de duysternisse . Ket. Tilt ghy dan seggen, dat een mensche
die quade wereken doet, dat warachtighe gelooue niet en mach
hebben P Jacq . Tat dat een mensche, die de kennisse ontfangen
licef't, hem begeeft em boosheyt to doen, zijn ghe//looue en sal Fol. 176 va .
niet lange dueren, oft het gal wel haeat verduystert worden . ket.
Wie heeft v dat gheseyt? Jac . Paulus schrijft tot den Romeynen,
r dat sommige hielden de waerheyt in de ongerechticheyt, nade- Rom . 1 . b . 1ti,
mael dat het gene, dwelck van Godt mochte bekent wesen, God
haerlieden geopenbaert hadde, ende hoewel sy lieden Godt bekent
hadden, so en hebben sy hem niet geeert, als Godt, noch ghedanct,
daerom heeftse God ouer gegeuen na de begeerten haerder herten,
veruult met de duysternisse . kett. Paulus spreect daer van de Philosophen, die haer merckinge ') namen aenden Hemel, Sterren ende
Planeten, &c . Jac . Dat ghelt my euen veel, van wien dat by
spreect, het waren Philosophen oft anderen, maer Yaulus bewijst,
-I. dat door haer lieder wercken ende ondanckbaerheyt, haer herten Rom . 1 . c . 21 .
veruult zgn geweest met duysternisse : Ende daer toe seyt by oock
-{- Daerom en hebben si niet ontfangen de liefde der waerheyt om 1 .Tes, l . b . lU.
salich to worden, Godt sal haerlieden toe seynden crachtige dwalinghen, Ende also ist ooc geschiet. kett . Judas Iscarioth, dede by
niet een quaet werck, leuerende den Sone Godts ? Jacq . De Schriftuere seyt, * dattet beter waer gheweest, dat by niet en waer ge- Mat. 26 . b . 23 .
boren . Ket. Nochtans hadde by een warachtich gelooue, wat segt
ghy daer van ? Jacq. fladde by dat warachtighe ghelooue voor oft
na? ket. Voor ende oock na, hoe wel dat by nochtans een Dief
was . Jacq . Hoe wel dat zijn herte quaet was, soo hadde by nochtans een goede wandelinghe, so dat sy niet dencken en dorsten,
dat hijt was, die dat werck doen soude, maer vraechden alle : t Ben Mar. 14 . c .13 .
let, ben jet ? ket . Siet ooc Demas aen, hadde by niet dat waerach- Joan . 13 .c .'21 .
tighe ghelooue? nochtans hadde by zijn herte in de dingen // van Fol . 177 r" .
deser werelt, ende niet to min heeft hem Paulus gehouden voor een
Broeder. Jac . Tis wel waer, dat Yaulus hem heeft gehouden eenen Col . 4 . b . 13 .
tijt lane voor eenen Broeder ende medegeselle int werek des IIee- Phile . a 23 .
ren, maer na dat by geseyt hadde, dat t Dema,s hem verlaten 2 . Ti . 4 . b . 10.
hadde, bemint hebbende dese tegenwoordighe werelt, en noemt by
9
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hem niet meer broeder noch medegeselle . ket . Pat en weet ghy
niet . Jac . De Schriftuere en roert daer niet van . Kett . Date,
datte 1), en geeft noch en neemt, ghy moet geloouen dad een sondich menschc wel mach hebben het gelooue ende het Euangelie,
meynt ghy datmen hem daerom niet en moet hooren, ende zijn
woort geloouen? Jac . Mijn heere, waer in berispt ghy dock Paulum
vander sonde, nae dat by de kennisse der waerheyt ontfanghen
1 .Joan .1 . a. 8 . hadde? ket . Stater niet geschreuen : * So wie dyer seyt dat by
geen sonde en heeft, die maeckt God loeghenachtich ? Jacq . Tis
1 .Joan . 3 . a. 9 . alsoo, maer deer staet oock gheschreuen in de selfde Epistel : 1' So
wie van (hod geboren is, die en doet geen sonde, want zijn zaet
blijft in hem, ende en can niet sondighen, om dat by wt God geRom . 6 . a . 2 . boren is . Ende Paulus seyde : t hoe sullen wy de sonde leuen,
dewjle wy de sonde gestoruen zijn? Ket . Tis een vraghe die Paulus deer doet, maer meynt ghy daeromme, dat by niet en sonGala . 2 . c . 21 . dichde ? Jacqu . (shy weet dat Paulus seyde, ;- dat Christus in hem
leefde, dede den Christus die sonde . Ooek vermaende by die van
1.Cor .l0.d .34 . Corinthen, * dat sy hem souden nee volghen, ghelijek als by Chris2.Teee . 3 . b .9 . tum nee gheuolcht hadde, ende neemt Cod ende de menschen tot
i .Tee. 2 . b .10, ghetuyehenisse, hoe t heylichlijek, ende rechtueerdelijek, ende onberispelijc by onder haer lieden ghewancielt hadde . Van wet sonde
Fol . 177 v° . salt ghy din /% Paulum beschuldigen mijn heere 9 ketterm . Nochtans was by een Sondaer, dot en cont ghy ymmers niet loochenen .
Jac. Ick en wilt niet loochenen, want by self seyt, dat by de
1 .Tim .l .b .13 . principaelste Sondaer, blasphemeerder ende veruolger was, int ongelooue : Maer niet na dat by de kennisse ontfanghen hadde . Wel
aen, maer daer iek v naevraghe, dat is na, Herders, de weleke
1.Tim. 3 . a. 2 . -I- onstraffelijek zjn in leuen, leeringhe, ende conuersatie, want ick
weet wel dat ale menschen in sonde gheboren zijn, maer so wie
LJoan . 3 . a. 6 . finder * sonden blijft, die en heeft (xodt niet ghekent . ketter . (shy
en moet die plaetse also niet verstaPn, want een sondich mensche
Tit . l . b.16 . heeft wel kennisee van Godt . Jaoqu . Jae met den t monde, anders
2.Pet. 1 . a . 9 . moestet niet waer zijn, dat de Apoatel Petrus gheseyt heeft, -4- dat
de ghene die de vreese Godts niet en heeft, ende de broederlijcke
ende leuendighe liefde, da.t de selfde blindt is, ende test met der
hant na den wech. ketter. :Teen, by seyt dat by den blinden ghelijck is. Jaeq . Mijn heere, met orlof, by seyt, da.t een suleke blinde
test na den wech, tis een teecken dat hijt noch niet gheuonden en
heeft, sal ick din sulcke lieden na volgen P ket . V lieder Menno,
is by so rechtueerdich, heylich ende onstraffelijc? Jac . is en hebbe
so veel met hem niet geconuerseert 2), om yet bcuonden to hebben
7 Zie de aanteekening op fol . 169 vo .
2 Menno woonde al sedert 1549 niet meet in ons land maer aen de Oostzee
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aen hem, dat berispelijck waer. Fetter. Met wien hebt ghy dan v
conuersatie gehadt, v lieder Lenaert, isser niet op to segghen? is
liy onberispelijek? Jacques . Mjn heere, weet ghy hem yet aen to
segghen, oft in cenighe saken to berispen ? Fetter . Ick en kenne
den Rabbaut niet . Jacques . Soo en * diffameert hem dan niet, want Sap . l . b . 10 .
ghy souter genoeoh mede to doen hebben, om to bewij/%sen dat by F'o1 .178 r~ .
sulcx is, ala ghy hem noemt . ket . Bat en waer my niet swaer to
doen, want by heeft volcks genoech verleyt, om also ghenoemt to
worden. Jacq . 14Tijn heere, siet wel toe, dat ghy selue niet een en
zijt, die dat volck verleyt . Ket. Inset niet een wt Zeelant gheboren P ende van een dorp ? Ende by noemde my het Dorp, maer
het is my vergheten 1). Jacques : Ick en weet uiet van waer dat by
gheboren is. Kette . Wat ghedaente wasset van een man, ende wat
baert hadde hy, ende wat cleedinge hadde hy . Jac . Mijn heere, ghy
vra,echt ymmers wel neersteljjc na hem, ick dencke dat ghy hem
geerne verraden 2) lout, weet ghy gbeenen auderen wech, mijn
heere? ketter . Ick en begeerde 3) hem Been quaet . Jac . Ick hoore
wel dat ghijt segt, nochtane sout ghy hem hier wel begeeren in
min plaetse, sout ghy niet mgn heere? kett . Jae ick, waert dat
by hem woude bekeeren . Jacq. Ende oft by hem niet en woude
bekeeren tot uwen verstande, lout ghi hem niet willen aent vyer
stellen ? ket. Ic soude de Rechteren daer mede laten begaen . Jac.
Wel, soudt ghy hem dan niet eenich quaet wenschen, t lout ghy Mat . 7 . a . 12 .
wel willen datmen v dat dede? Daer na siende dat by my niet en
conde antwoorden, ende datter twee oft drie persoonen waren, die
daer toehoorden, voor de duere, behaluen de Stockmeeater, de
welcke altijt by de G}euangen is, so begoste by my to verhalen
een lane relaes, seggende, dat is soo verre niet en moeste ondersoecken in de Schriftuere, maer moeste my laten onderwijsen door
geleerder dan ick, ende dat ick moeste gheloouen, dat een sondich
mensche ende quaet van leuen, so wel mocht hebben het gelooue Mat . 23, a . 2 .
als een ander, ende zijn woorden hooren, ende niet doen nae zijne
wereken . Jaa // Moet ick dat geloouen by 4) der Sehriftueren oft Fol . 178 v .
sonder Schriftuere ? ket . Ick hebt v bewesen byder Schriftueren .
Jacq. By tivat Schriftuere? ket . Van Judas ende Demas, de weleke
het gelooue hadden, ends waren nochtana quaet van leuen . Jac.
of in het Holsteinsehe •, sleehts eene enkele maal in 1557, had hiJ' weer in Friesland vertoefd . Volgens fol . 178 vo wist ook Lindanus niet beter of Ienno was een
man »van goeder conuersatie" . ZiJ'n heefiga toon van fol . 145 ra was aliengs verzacht .
1 Fen vonnis van het Hof van Holland van 2 Aril 1557 vermeldt dat Leenaert
Bouwens van SommelsdiJ'k was .
21 BetraPPen ,; vangen .
3 In ails uitgaven . Foutief voor ube eene" ? Van Bright : u uaet to doen'' .
4 Vo1~eiis o groud vau . Van Bra lit heeft : vdoor' .
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Mijn heere, my dunckt dat onse woorden kinderspel is i), heb ick
v daer op niet geantwoort, (Hide v bewesen, dattet niet en betaemt,
dat wy sullen nemen de gene die van het gelooue gheuallen zijn,
voor Leytslieden ende Herders ? ket . Ja, waer meynt ghy to vinden onstraffelijcke Herders, gelijck als ghyse begeert? siet ghy niet
dat de werelt met boeuerie veruult is. Jacq . Nademael dat ghy
gheen en kent, is kenner wel, ende sodanige wil ick nae volghen .
ket. Waer zijn sy? Jac . Sy zijn v onbekent, weet ghy niet, dat
3.Re .13 .b .10. als de Propheet meynde, t dat alle de rechtueerdige in Israel geRom . 11 . a . 3. doot waren door Achab ende Jesabel, dat de Heere seyde, datter
noch seuen duysent warm ouergebleuen, die haer knien niet ghebogen en hadden voor den Afgodt Baal . Kett. Dat was om tveruolch wille doen ter tijt, dat sy alsoo verstroyt warm . Jac . So ist
Mat . 10. b . 16 . oock noch heden ten daghe om -F tveruolch wille, dat sy verstroyt
zgn, ende de werelt onbekent . ket. Maer moet ghy om eenen
Memo, oft eenich ander, om eenen mensche alleenlijek, die daer
schijnt to wesen van goeder conuersatie, moet ghy hem daerom
na volgen, ende verlaten alle de ander Biaschoppen ende Pastoren,
die effen so rechte niet en wandelen? Jac . Mijn heere, duvet v,
1 . Re . 22 . a. 5 . * hadde Achab de Coninck van Israel verlaten den raet van de
vierhondert Propheten, ende geuolcht den eenigen raet vanden
armen Dlicheas, dat by qualgck ghedaen hadde? ket . Neen by geFo1.179 r0. wis, want Micheas ; / was eon Propheet Gods . Jacqu . Seyden de
1.Re22 .d .24. ander niet dat zijt oock warm? -f ende ga,ueu den armen Micheas
eenen kinnebackslach, om dies wille, dat by propheteerde tegen
haer, ende seyden tot hem : Meynt ghy dat de Geest Gods van
ons geweecken is? Ketter . Sy beroemden haer des heylighen Geests,
maer met onrecht, want sy en warent uiet . Jacque. Achab en wiste
dat niet, want om dies wille, dat Micheas alleen gepropheteert
hadde teghen de vier hondert Propheten, so moeste de arme Man
(hods geleyt wesen inde gheuanekenisse, wel herdelijek to water
ende to broode, tot dat Acbab soude wederkeeren vanden strijt van
1 .Re . 22 . e .39 . Ramoth in Gilead, a- maer by beuant dat den raet vande vierhondert Propheten, hem dat leuen coste, ghelijek als blicheas hem
vooraeyt hadde . Ketterm . Pat zijn Schriftueren die geschiet zijn in
R?. 15. a. 4 . voorleden tijden . Jacque . Paulus seyt, * dattet al geschreuen is tot
2. Ti . 3 . b.16 . onser leeringe : ende het geschiet oock noch alsoo heden ten daghe .
Ketterm . Wel aen, soo en wilt ghy dan niet hooren noch nae volghen eenighe Herders, ten sy dat sy tselfde doen, dwelck sy leeLue, 11 . C . 24 . rev, peen ? Jacqu . Neen ick, want daer staet geschreuen, t dat
4 Onze redeneeringen, datgeen vat wiJ' op 't oo~' enblik bespreken, doet tot de
zaak in g
esehil niet af. Van Bra tit
heeft His'' veranderd in ~zJi'n" .
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licht den lichaems inset ooghc, ist dat v ooghe quaet is, dat gantsche lichaeui sal duyster zjjn . Ketterm . So en wilt ghy dan niet
doen na den raet Jesu Christi, to weten, nae haerlieder woorden,
ende niet nae haer wereken? Jac . Tot wien spreect by dat? Ketter. Tot zjjn discipulen . Jac. Van wien spreect by dat? ketterm .
Jesus Christus seyt : * Op den stool van Moses sitter de Schrift- Mat . 23 . a . 2 .
gheleerden ende Pharisecn, wat si v gebieden dat doet, maer en
doet riot nae haer wercken . Jacq . tiVat stool was dat, van hout
of van // steer ? Ket . Opten stool die daer was . Jacq . Hoe mocht Fol. 179 v^ .
soo veel volcx op eenen stool sitter? was by so groot? oft en want
riot van de Wet, daer Christus of wilde spreecken ? Ket. Tis eon
dine t), van de Wet die sy vercondichden . Jacq. De t Wet was Exo . 20 . a . L .
eon beuel Gods, ende riot der menschen, ende als Christus dat
seyde, soo en vercoos hyse 'Z) riot om 4jn cudde to voeden oft to
leyden . Ket . Nademacl dat by seyde : Doet nae haer woorden, ende
riot na haer wercken, ram hyse riot tot Herders? Jacq . Hebt ghy
riot gelesen, wat de Heere seyt? -I- Ten sy dat uwe rechtueerdic- Mat . 5 . b . 20 .
hcyt meerder is, dan der schriftgeleerden ende Phariseen, so en
suit ghy riot coemen int Rijcke der Hemelen . Siet daer zgn sy
:ilreede buyten, hoe sullen sy dan eeu ardor leyden? Kett . Doet
na, haer woorden alleenlijek. Jacq . Hebt ghy goon ardor Pastoren
order v, om dat woort Godts to vercondigen, dan sulcke * Schrift- Mat . 23 . b .12 .
geleerden ende Phariaeeu, den welcken so veel maledictien van Godt
beloeft zijn ? Seyt de Propheet riot : t Salich is de mensche, die Psa, . 1 . a . 1 .
riot gheseten eu lieeft by de Godloosen? Ende Christus vermaent
ors, to 1- wachten van Karen deessem . Ketter . Ghy en moot dat Mat . 16 . a.. G .
also riot verstaen, maer ghy moot gheloouen, da .t eon Godtloos
mensche wel mach goede dingeu spreecken . Jac . Daer staet geschreuen : * Dat lof en is riot schoon inden mont der Godtloosen, Eccl . 15 . b10 .
o m dies wille, dat sy van Godt riot ghesonden en zijn . Ende hoe
sal by prediken, ist dat by riot Y bhesonden en is? Kett . Tip wel Rom .10
.b .15 .
waer, Si en is riot schoon, maer by en soyt riot, dat sy riot goet
('II sy . Jacq . Is hij riot schoon, so en is by riot aerigenaem, want
con -F onboetueerdich inensche, wat boete mach by vercundigen? Rein . 2 . c . 21 .
want eon Dief die /% zgnen medegheselle vermaent, om riot moor Ful . 180 r° .
to stolen, sal zgn woort vrucht brengeu? sal zgu medegheselle riot
segghen : 1st qualyck ghedaen, waerom doet ghijt seine ? -;- Guy Mat . 7 . a . 5.
I'pocrgten, doet wt uwe oogen den balek, ende dan cult ghy sien
hot stof in mijn oogen . Ketterme . Ghy verdraeyt alle Schriftuere
I ~'t Is eeu en dezelfde zaak" : met wien stool en met de wet wont hetzelfde bedoeld .
De schrift~' eleerden, Christus h eeft net hen tut herders
.
esteld welg~tad den
zJi' Iozes' of Gods wet ~; maa r die godderjke wet z~,lva moest regeeren, diet zJi .
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in contrarie na uwen sin ende verstande, ghy en moet also op v
seluen niet fonderen, maer v verstant geuangen geuen onder tverstant der geenre die wgser zijn dan ghi . Jac . Mgn heere, is spreke
altgden met orlof, dat, so my een beter bewesen wort, dat wil ick
na volghen. Daer na atom by op, ende seyde : Het is tijt dat ick
henen gae, siet dat ghy v wel beraet, ende bidt Godt neerstelijek .
Jacq . Ick en weet van geenen beraden, nademael ghy my anders
niet en coat bewijsen. Ket . Wat soude ick v bewijsen . Jacq . Ic
hebbe v ghebeden, dat ghy my Bout wijsen, wat Herders dat ick
na moet volgen, ende oft sy sulex zijn, als de * Schriftuere ordineert, so sy behooren to wesen in leuen, leeringhe ende conuersa,tie . ket . Volcht na de gene die uwe ouders na gheuolcht hebben .
Ende doen ginc by van my . her nam is een eynde
van schrjjuen, om dies wille, dat ik in bet
eynde oueruallen was van veel
volcx ende wedersprekers .
(I

Fol . 180 v° .

Pna

. 86

. b .10.
89 . a . 8.

Mat . 7 . e . 24

Dese Belijdinghe van Jacques, is
ouergheset wt Franaoys in nederlantsch ') Duytsch . //

ci Een Liedeken van Jacques, Nae de wijse, Vanden xliiij . Psalm .
Ofte, Die Vogelkens finder
muyten 2) .
SEer ~' wonderlijek o Heere
Sijn v wercken vermaert
Ghy beschermt nae en vere
A1 die v leer bewaert
t Als coemt storm en tempeeste
En vallen aen dat buys
Ghesterekt door uwen gheeste
Staen vast teghen tghedruys .
Jacques die Overt met listen
Verradelijek gheuat
Gheuoert voor die Sophieten
Tot Leeuwerden ter Stadt
9 Zoo aBe uitgaven
ook de Groote Offerboeken . Ferst Van Bra pht
n
~ schriJ'ft : uin
't NederduYis" .
2 Niet in den Au .shiim1t • evenmin als een tier nu nog vol ende liederen uit
bet U er des lleeren .
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~ Daer ghaf hem Godt to spreecken
Seer veel tot dier stout
Oueruloedich is bleecken
Wijsheyt door zijnen moot .
Nae vele lasterwoorden
Die Raetsheere aenuinek
Voor alle die toe hoorden
1st niet een wonder dinek
Dat wy laten verleyden
Ons aldus, * Jaet mijn heer
Ick seg van v, die scheyden
Van sheylichs Kercken Leer .
Ghy lien laet v bedrieghen
Van die Leechganghers moy 1)
Die langs de Landen vlieghen
Bedelaers, menschen snot'
Jacques mocht niet ghedoghen
Die scheltwoorden ghehoort
Want hy was niet bedroghen
Maer stout op godes woort .
Op menschen wt' niet legghen //
Den grout oils gheloofs wis
Nae Jeremias segghen
t Vermaledijt by is
De menach die set betrouwen
op menschen broos als glas
En voor harm arm houwen
Het vleesch ghemaect van as.
V gheloof wilt wt spreecken
Vant Altaera Sacrament
Meynt ghy van dat brootbreecken ?
Jae, sprack by pertinent
Ick gheloof en belijde
Alat is gheordineert
-I- Van Christo in voortjjde
Ons Salichmaker weert.
En finder seluer maten
* By dApostlen ghebruyct
En als de naeghelaten
t Schrift van Paulo ontluyct.
Segt v sin jut vermeeren 2)
1) Gij laat u fraai bedriegen ; of : door fraaie le~oloopers .
2) Verklaar uwe bedoeling nitvoeriger .
II.

Mat .10 . c.19 .
Luc . 12 . b . 11 .

Comm .
~' Jacq .
Comm .

Jacq .

Fol. 181 r~ .

Jere . 17 . a . 5 .

Comm .
Jacq.
Comm .
Jacq .
Mat . 26 . c . 25 .
Luc . 22, b .19 .
Act . 2 . e. 46 .
20 . b . ll .
+LCor.ll .c22 .
Comm .
21
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Jacq .
Bett .
Jacq .
+ Mt . 5. d. 34 .
2.Cor .1 . b . 17 .
Jaco . 5 . c . 12 .

Jacq .

Fol. 181 n° .

Mat . 13 . a . 9 .
Apo . 2, a . 7 .
3, a . 6.
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Ghelijekt ghesehreuen staet
Begheer niet to gloseeren
(hods woorden delicaet .
Segt, wilt ghy noch belijden
Pat ghy doop hebt ontfaen
Van v Leeraer voortijden
Min woort dat sal bestaen
-I- Jae, iae, soo ick belede
Noch openbaer bely
Voor a alien ter stede
Jae en neen is niet by my .
Kettermeester voor velen
Verdochtet als verblent i)
Pat tkint niet aoude delen
Aen desen Sacrament.
Te bruycken nae ghelaten
De Sacramenten zijn
Voor die heylighe Vaten
In Gadts Ghemeente fijn . //
Voor die hebben van beyden
* Ooren tottet gehoor
En herten tonderseheyden
Met begJ
riP, daer ist voor
En niet voor die eleyn wichten
Onnosel gaende keen
Die men niet onderrichten
Mach met eenige reen .
Sy hadden seer veel reden
Ouer desen propoos
Jacques heeft vry beleden
Bruyckende Schrift altooa
Dat Papen, Misuercoopers
Na der Vroeyvrouwen doop
Waren al wederdoopers
Met alle Karen hoop.
her me wy dit list sluyten
Wilt toch nemen int beat
GFodt wil door zijn virtuyten s)
Ons bewaren tot tlest
Voor die valsehe Propheten
1
Den kettermeester in ziJ'ne verblindin
~' dacht het verkeerd" ?
2 Virtutes : deu den krachten .

EEN LIEDEB&N VAN JACQUES.

t Comende in schaeps habijt
* Heer v waerheyts secreten
Maect ons condich subijt .
Fixes .

Q her ina volcht de Belij
dinge van Claesken, de weleke om den
naem des Heeren met haren man,
ende haren Broeder Jacques
tot Leeuwerden geuangen sadt . //
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Mat. 7 . b .15.
* Pea. 25. a . 4 .
86 . b . ll .
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Fol . 182 r°.
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Q

Ditisde
Belijthllge van een vrou

we ghenaemt Claesken, die om tghe
tuychenisse Jesu Christi haer leuen heeft ghelaten, Anno, 1559 . 1)

Q

Yrage ende antwoort

tusschen den Commissarius ende Claesken .

DE Commissarius vraechde my ten eersten af, na mjjnen naem,
waer is van daen was, ende na mijn ouderdom, ende noch meer
1 Volgens het Sententieboek van bet friesche Hof ziJ'n 14 Maart 1559 veroorter doodt ghedeeld nom metten watere g eexecuteert ende van Levendeli Live
J
bracht to worden" 't geschiedde in den kerker, in groote eaten aJacques Douss J,
Hendrick ruwessz ende Claesken Gaeled ochte r" . Dit moet het drietal ziJ'n, door
Claesken zelve in hare brieven meer dan eens verrneld, fol . 186 ro190 r° > 191 ro : zi'J
sPreekt char van aonsen broeder" en van haar man . Het Offer des Heeren noemt
Jacques Cleesken's broeder ; reeds ne . 1, 1562, fol . 239 r~', en alle volgende uit~gaven, ook al ontbreekt daarin het tusschenvoegsel van fol . t81 v° onderaan
Hier na volght . . . . geuangen salt" 'twelk alleen in nO . 4 5 en 7, 1570> 1580 en
eenvoudi gb ter bladvulling } staat . In den brief nO . 4, die
1578 a, waarschJi'nlik
J
voor het eerst aan den uitgever van n0 . 41570 bekend geworden en door hem
oPgenomen is, heeft deze dan ook fol . 190 vo »onse Broeder" op den rand met
»Jacques" toegelicht . D'AuchY zelf maakt echter van Claesken geenerlei gewag .
Intussehen klinkt het al heel vreemd, dat een deftig Zuid-Nederlander als
D'Auchy, wiens taal het fransch was zie aanteekening op fol . I42 ro),
de eigen broeder
.
geweest
van
eene
vrouw,
wier
vader
den
frieschen
naam
Gaele
droeg en die
zou zin
J b
ubiJ tiVo rkum in 't velt" was gedoopt . Maar hebben de uitgevers van het Offer des
11eeren dit dan niet opgemerkt of niet wonderliJ'k gevouden ? In eene uGeschie-

de1nis der doopsgezinde gemeente to Workum", waarin uitvoerig over Claesken
wordt gehandell heeft Ds . T . I1 . Siemelink Doopsy ezinde Bi'drayen, 1899 bl . 37 ,
de moei
itJ"kheid trachten op to lossen door aan to nemen, dat Jacques Claesken's
schoonbroeder zal l,~eweest ziJ'n . Dan is ook het »onse" in plaats van smiJ'n" broeder natuurliJ'ker . »Ouse broedef" kan ook »onze broeder in het geloof' beteekenen : iq welk geval in Claeeken's brieven geen spoor van verwantschaP tusschen
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ander sulcke dingen. Ten anderen vraechde by my : Sift ghy gedoopt? Cla. Ja . Corn . Wie heeft v ghedoopt? Clae . Gielis van
Aken. Corn . Die verleyder, by selfs is aijn gelooue afgegaen . Hoe
dede hy, doen by v doopte ? Cla. Hy * doopte my inden naem Mat . •>8 . c .19 .
des Vaders, des Soons, ende des heyligen Geests . Corn . Waer hebt
ghy den doop ontfangen? Cla . Tot Worckom int velt. Comm . Wasser al meer volex by? Clae . Ja . Corn . Wat vole writ? Cla . Tis
my vergheten . Corn . Door wat oorsake quaemt ghy daer? Cla . Het
is my vergeten . Dat moeht ick beyde met der waerheyt wel seggen. Corn . Sijn v kinderen niet gedoopt? Cla . Min twee ionge
kinderen niet. Corn. Waerom en hebt ghy v kinderen niet laten
doopen P Claes. Om dat my daer so wel aen genoechde, lose my
de Heere gegeuen heeft . Corn . Waerom genoechde v // aen Abra- Fol. 182 v^ .
ham ende Sicke so wel, ende aen Douwe niet? ghy hebt Douwe
ymmers al laten doopen . Cla . Doen wiste icket niet. Corn . Wat en
wilt ghy doen niet? Cla. Dat is nu weet. Corn . Wat weet ghy
nv P Cla . Dat de * Heere my to kennen gegeuen heeft . Corn . Wat Mat . 11 . d . 25 .
heeft v de Heere to kennen gegeuen ? Cla. Dat jet inde Schriftuere niet verstaen en can, dat sulex behoort . Corn . Hoe lange en
hebt ghy niet to kereken geweest? Cla . In negen of tien Jaren
niet . Dit aijn de vragen, die by my of gheuraecht heeft, maer by
heeft veel meer woorden gehadt, ende als ick hem so geringe ')
niet en antwoorde, so seyde hy, dat ick den stommen Duyuel in
hadde, de 1' Duyuel stelde hem in een Ettgel des lichts in ons, 2 .Cur .1 1 .6 .16 .
soo waren wy met de Ketters altemael . Doen las by my de Articulen voor, also ickse beleden hadde, ende seyde my : Het soude
voor de heeren comen, begheerde icket, by woudet noch wel anders schrijuen . Ick seyde : Ghy en derftet niet anders schrijuen .
haar en Jacques zou voorkouien, maar weer het vreemde verschiJ'nsel zich zou
voordoen dat zoowel de uitgever van n0 . '1, 1562, eerst drie J'area iia hunnen
flood, als die van no . 4, 1570, die nog dies nieuwen brief van haar in hander
kneeg, zoo weinig van hen zullen hebben geweten dat ziJ ' hen ten onrechte voor
broeder en zuster hielden . Dit bliJ'ft even vreemd, ook al zoekt men beide uitgevens
ver buiten Frieslaild .
Dit haatste moeten wiJ' in ieder geval aannemen, daar reeds die van 1562 fol . 239 ro
»den 1A Martii Ende is op de selfde tJi't oft daer ontrent enz ." zoo kort na het

gebeurde niet eens harm sterfdag
~ kende .
Waarom Claesken zich »simpel voor de mensehen" noemt fol . 184 r°, weet ik
niet . ZiJ' is eene ontwikkelde vrouw, al kan ziJ ' maar niet begriJ'Pen dat die geesi' had hun alles toch zoo helder bewezen !
telr
Been ~,UeliJ'k gaveti : hJ
J ker~ Jac,ues
q
Wat in haar treft is behalve hare vaardi heid
~' in 't godsdienstig debat en in 't
laatst de vreugde over haar aanstaand martelaarsehap, al voelt ziJ ' wel wat het
zeh t have kinderen to verlaten, vooral haar ootmoed haar gevoel van zondigheid ,
fol . 989

, 1.90 r~~ .

1 Jn ,~ aude beteekenis : spoedig, dadeliJ'k .
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Q

Yrage ende antwoort

tusschen den Kettermeeater
ende Claesken.
KEttermeester. Waerom hebt ghy v laten doopen P Claesken. De
Mat . 3 . a . 2 . Schriftuere ghetuycht van een nieu leuen . -{- Joannes roept ten
* Mat . 4 . b 17 . eersten van boete, * Christus selfs oock, de 1' Apostolen na, sy
f Act . 2 . d . 38 .
leerden het vole boete ende beteringe to doen, ende dan eouden sy
haer laten doopen, soo hebbe ick my tot boete ende beteringe begeuen, ende hebbe my laten doopen. Daer en seyde by niet veel
tegen . ket. Waerom en hebt ghy v kinderen niet laten doopen P
Clae. Ick en cant inde Schriftuere niet verstaen, dat sulcx be-/f
Fol . 183
hoort. Ket . Dauid seyt ymmers : * In sonden ben is geboren, in
Pea . 51 . a. 7 . sonden heeft my mijn moeder ontfangen . Daerom dat de kinderen
in erfsonde geboren zijn, moetenee gedoopt worden, sullen sy salich
worden. Cla . Mach een mensche salich worden door een wtwendich
teecken, so is Christus to vergeefs gestoruen . Ket. Daer staet,
Joan . 3 . a . 5 . Joan . 3 . Me n moet t herboren wesen wt den water ende Geest,
daerom moeten de kinderen oock ghedoopt zjn . Cla. Dat spreeckt
Christus niet totters kinderen, maer totters verstandighen, daerom
heb ick my tot de wedergeboorte begeuen, wy weten dat de kinMt . 19 . b . 14, deren in de handers des Heeren zijn . De Heere seyde : -I- Laet de
kinderen tot my comers, suleken behoort het rijuke der Hemelen
2.Cor .1 . b .14. toe . Ket . * Stephanens huysghesin worde ghedoopt, daer mochten
16 . b . 15. ooc by auontueren wel kinderen mede gheweest zijn. Claw . Wy
en staen niet op het auontuer, wy hebben wel een sekere vasticheyt . Hy en seyde deer ooc niet veel tegen . Ket . Wat hout ghy
Ephe . 5 . c . 25 . van de heylige kereke ? Cla. Deer t houde ick veel van . ket .
Waerom en gaet ghy din niet to kereken? Claes . Van uwen kerckganck en houde ick niet . ket . Gelooft ghy wel, dat Gtodt almachtieh is ? Cla. Ja, dat gelooue ick wel . ket . Ghelooft ghy den oock
wel, dat Chrietus hem sacreert, ende cocmt int broodt? Paulus
1 .Cor .l0 .b .16 . seyt : 4- Dat broot dat wy breecken, is dat niet de gemeynschap
des lichaems Christi? Ende de kelek, welcken wy ghebenedijen, is
die niet de ghemeynschap des bloets Christi ? Cla . Ick weet wel,
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hoe Paulua seyt, ende so ghelooue is wel. ket . Chrietue seyde
* Neemt, eet, dot is mijn lichaem, ende t Paulus desgelijeke . Clae. Mt . 26, b . 25 .
Ick weet wel, hoe Christus ende Paulus seggen, ende so ghelooue t 1 .Co .l l .c.z2 .
ick, ket . // G}helooft ghy wel, dat Chrietus hem sacreert, ende Fol . 183 U°,
coemt hit broot P Cla . Chrietus * sit aende rechterhant zijns Va- Act. 2 . d . 34 .
ders, by en coemt niet onder der menschen tanden . ket. Blijft ghy Aeb. i, b .13 .
by dot ghelooue, soo moet ghy eewich finder Hellen grout varen, so
aeggen ftlle de ketters, ende Gielis van Aken heeft v verleyt, by
selfs is zijn ghelooue of ghegaen, on' dat by bekende dat by ghedwaelt hadde. Cla. Ick en stae niet op GFielis, noch op
geen Jere. 17 . a . 5 .
menechen, dan alleen op Chrietum, die is onse -I- Fondament, daer +Mt.16 .d28 .
op hebben wy ona ghetimmert, ghelijek ons Christus in het Euan- 1 .Cor . 3 . b. 11 .
gelie leert : * Wie mijn woorden hoort ende doet, die sal ick by ~ Mat . 7, c24 .
een wija man ghelijcken, die zijn hugs op den steep timmerde, al
comers daer stormen, ende vallen teen dat hugs aen, so en vallet
nochtane niet, flit zijn nv de stormen, die teghen ons hugs aen
vallen, maer Christus is onse vaeticheyt, die sal ons wel bewaren .
kette . G}hy en verstatet niet, deer zijn noch veel ander Schriften,
deer ghy niet of en weet . Claesken . Wy en behoeuen anders gheen
Schriften, din dat heylighe Euangelie, dat Christus selfs met zijnen
`F gebened}jden moat tot ons ghesproken, ende met zijnen bloede Mat . 5 . a, z.
bezeghelt heeft, connen wy dat onderhouden, wy sullen wel salich
worden, ket . (shy sout v laten onderwijsen, de heylige vaders hebben ouer duysent vijf hondert Jaer den kerekganek ingheset . Claes .
De heylighe vaders hebben eulcke heylicheyt niet gehadt, dat zijn
4 - menachett geboden ende insettingen, de Apostolen en hebben oock Mat . 15 . a . 6 .
suloke heylicheyt niet ghebruyct, iek en heb deer niet van gheleBen . ket. Wilt ghy wijser wesen den de heylighe kercke? Cla . Ic
en begeere tegen de * heylige kercke // niet to doers, ick hebbe Fo1.184 r°.
my onder de gehoorsaemheyt vande heylighe kercke begheuen, ket . Eph . 5 . c . 25 .
Gihy sout deneken : Wil is nv beter weten, den de heylighe Yaders ouer duysent vijf hondert her ? (shy Bout deneken, dat ghy
simpel zijt. Cla. A1 ben ick simpel voor de menachen, ick en ben
niet eimpel inde kennisse des Heeren, weet ghy niet dat de Heere
zijnen Vader danekte, t dat by dat voor de wijse ende verstan- Mat . i i . d . 25 .
dighe verborgen hadde, ende haddet den simpelen ende onnooselen
to kennen ghegheuen ?
Q Eens waren deer ooc twee Monicken by hem, die souden my
ooc onderwijsen, die en moisten niet veel to seggen, den dat wy
menschen waren -~ van ghebroken sinners, onbequaem totters ghelooue, * wy leerden altijt, ende en conden nemmermeer tot de 1 . Tim, 6 . a . 5 .
kenniewe der waerheyt comers. Ic seyde : Als de dach des Heeren ~ 2 .Ti.3 .a .7 .
~;flemt~ ;O suit ghy wel anders beuinden . Siet voor v, dat ghy de
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Sap . 5 . a . 3 . ghene dan niet en zijt, die seggen sullen : t Dit zijnse die wij in
spot ghehadt hebben, siet, hoe zijn sy nv onder de kinderen . (hods
gerekent, ende haer deel is onder de Heyligen . Doen seyden sy
Siet, sy verordeelt ons. Ick seyde : Ic en verordeele v niet, maer
.
4,
ick segge : (shy suit voor v sien . -~ Nv wort ons leuen voor raserie
Sap . 5. a
geacht, ende ons eynde sonder eere, maer als de dach des Heeren .
coemt, soo salt wel anders beuonden worden . Het begin ende het
Joan . 8 . e . 52, eynde was dat ick den * Duyuel in hadde, ende dat ick verleyt
was . Ic seSde : Is Christus dan een verleyder ? Hy seyde : Neen,
Christus en is geen verleyder . Ick seyde : So en ben ick oock niet
Deu . 6. b . 18 . verleyt, ick en soecke noch begeere niet anders, dan den * Heere
Mat . 22, d . 36 . van ganscher herten to vreesen, niet een tittel wetens van zijn geFu1 .184 v°. boden ouer to treden . Als by my // dan noch langer to wren
ghecalt t) hadde, so seyde by dan : Ick en can nv niet anders seggen, ghy muecht v bedencken. Ic seyde : Ic en derf my niet anders bedeneken, is weet wel, dat ick de waerheyt voorhanden hebbe .
Q Als is dan weder voor hem quam, so seyde by : Jae Claesken, hoe hebt ghy v bedacht? Cla . Ick heb my bedacht, dat ick
begheere daer by to blyuen, daer my de Heere toe geroepen heeft .
Ket . De Duyuel heeft v gheroepen, die stelt hem in een Enghel
des lichts in v lieden .
Q De sestemael doen by my verhoorde, vraechde by my of
Doen Christus zijn Auontmael met zijnen Apoatolen hielt, gaf by
haer doe zijn vleesch niet to eten, ende zjjn bloet to drincken?
Mt. 26 . C . 25 . Cla. Hi gaf haer broot ende wijn, ende by gaf haer zijn lichaem
1 .Cor .11.c.23 . tot verlossinge. Kette . Christus seyt ymmers claerlijcken : Neemt,
eet, dot is mijn vleeach, daer en muecht ghy ymmers niet tegen
seggen. Cla . Paulus seyt : Ick hebt vanden Heere ontfanghen, dat
1,Cor.ii .c .22. ick v ghegheuen hebbe : -{- De Heere Jesus in der nacht doen by
verraden Overt, nam by dat broot, ende dancte, ende brackt, ende
gaft zjjnen Apostolen, ende sprack : Neemt, eet, dat is mijn lichaem,
dat voor v gebroken wort, dat doet tot mijnder ghedachtenisse .
Ende na den Auontmael nam by den Kelck desghelijcken, seggende : Desen Kelck is een nieuwe Testament in mijnen bloede,
Soo dickmael als ghy dien drinct, so doetet tot mijnder gedachtenisse, ende so dickmael als ghy van desen broode eet, ende van
desen kelcke drinckt, soo cult ghy des Heeren doot vercondigentot.dat by coemt . Dus heeft Christus zijn Auontmael ons achter
Luc . 22 . b.19 . ghelaten, dat wy zijn doot daer by sullen * ghedencken, dat by zijn
Fol. 185 r°, lic//haem voor ons ghegheuen heeft, ende zijn bloet voor ons wt,
Voor ~'aPraat.
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ghestort heeft. Sulcken Auontmael begheere ick wel met Godts
volt to houden, ende anders geen . Icy bleef by zijnen teem 1).
Christus vleesch moestmen eten, ende zijn bloet moestmen drincken, Christus woorden ende Paulua woorden brochtent so claerlijcken mede . Claea. Om dat de woorden so claerlijcken staen, daerom
can icse wel verstaen, mer het is als Paulus seyt, dat die hem
niet tot den Heere en bekeert, die hebben een t decksel voor haer ~ .l;vr. 3 . b .16 .
herten, maer wie hem tot den Heere bekeert, die ist decsel van
haer herte afgedaen . -I- Wy hebben ons tot den Heere begeuen, Joan . 7 . b . 16 .
daerom en is ons niet verborgen . Ket . Joan . int. 6 . deer seyt Christus ooc claerlijc, datmen zijn vleesch eten ende zijn bloet drincken
moet . Clay Daer staet ooc doen de Joden murmureerden, ende seyden : * Hoe can ons dese zijn vleesch to eten geuen? Doen seyde Joan . 6 . f.52.
Christus : Ten sy dat ghy eet het vleeach des menschen Soons, so
en hebdy geen leuen in v . Wederom seyt by : Wie mijn vleesch
eet ende mijn bloet drinct, die heeft dat eewige leuen . fly seyde :
t Vleesch ende bloet en is niet nut, de woorden die is spreke, die Joan . 9 . g. 63 .
zijn geest ende leuen, Wie in God gelooft, ende in alle gerechticheyt wandelt, dat zijn -I- tempelen Gods, deer wil Godt in woonen 1 .Cor . 3. b . 19 .
2.Cor. 6 . b .16 .
ende wandelen, als Paulus getuycht.
Q De seuendemael, doen by my vraechde, seyde hjj : Ghelooft
ghy niet, dat de Apostolen Chriatus vleesch aten ? Claes . Christus
* nam dat broot, ende danckte, ende brackt, ende gaft zijnen Dis- Mat. 26 . b . l5.
cipelen, ende zijn lichaem gaf by haer tot verloasinghe . kett . Ge- Luc . 22 . b .19 .
looft ghy niet finders ? Cla. Ick en gelooue niet anders den Christus gesproken heeft . ket . So ghetuyghe ick ouer v, dat ick reyn
ben // van uwen bloede, v bloet come op v eygen hooft . Cla . Dyer Fol. 1N5 v° .
ben is wel mede to vreden . Ket . flier mede geue ick v de heeren ouer .
Q Doen verhoorde by my noch eens, ende vraechde my : Ghelooft ghy noch niet, dat de Apoetolen Chriatus vleesch aten ? Clae .
Ick hebt v gheseyt . ket. Segghet nv . Clae. Ick en segget v nv
niet meer. Ketter. Blijft ghy noch alleleens 2) inden Doop? Clae . Ghy
wetet ymmers wel, Batmen de t boetueerdighe behoort to doopen . Mat . 2 8 . c .19 .
ket. Pa t is al waer, alsser een Jode coemt, die nog niet ghedoopt Mar . 16 . b .15 .
en is . Blijft ghy noch alleleens inde kinderdoop? Cla . Ja ick. ket .
Gelooft ghy Ban niet anders? Clae . Ick en gelooue niet anders Ban
Christus beuolen heeft . ketter . So ghetuyghe ick ouer v, Bat ghy
eewich finder Hellen grout moot ghequelt worden. Claes . Hoe dorst
ghy my so grouwelijcken verordeelen, deer Both het ordeel den
iStelling, theme .

2 Eenerlei, ev eneens .
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Heere alleen toe coemt, ick en ben daer niet van verechriet, is
weet wel beter, als des Heeren dach coemt, soo salt wel anders
beuonden worden . Doen vraechde ick hem : Wat seyt mijn Man?
kette. V Man blijft oock noch alleleens, de Heere moet v verlichMat . 4, b . 16 . ten. Clae . Wy zijn al 4- verlicht, de Heere sy ghelooFt. Van mijnen Doop en maeckte by niet veel woorden, noch vande kinderdoop, Ban al zijn callen was, Batmen Chrietus vleesch eten ende
zijn bloet drincken moeste, ende vande Insettinge ouer duysent
vijfhondert Jaer, ende Bat is simpel was, ende Bat is bet Testament nau eens doorlesen en hadde . Ic seyde : Wat meynt ghy, Bat
1 .Cor .9. c . 26 . wy opt * onseker aenloopen? het is ons niet verborghen wat int
Mat. 19 . d . 29 . nieuwe Testament staet . t Wy verlaten ons lieue kinderen, die is
om de geheele werelt niet verlaten en woude, ende wy settent //
Fe! . 186 r °. daer al by op, wat wy hebben, souden wy noeh opt onseker aenloopen, wy en soecken anders niet Ban onse salicheyt, ghy en
mueghet ons ymmers met de heylighe Schrift niet bewijsen, Bat
wy een tittel teghen des Heeren woort gebruycken ende geloouen .
Mat . lU. c . 25 . Het was a1 met hem, Bat wit al vanden 4- Duyuel hadden, ende
Bat wy de hooueerdige duyuel in hadden . Ick eeyde : Wy weten
Lnc . 1 . d . 48. Bat de * hooueerdige vanden stoel geatooten zijn . Hy hadde so
lange reden, Bat hem somtijts als t) dochte, oft is na hem hooren
woude, so moeste is somtjjts spreken, om Bat is niet hebben en
Jude. a .10. woude Bat hem Bat duncken soude, Ic en mochtet van hem niet
b . 16 . hooren, so grouwelijck als by teghen de waerheyt sprack .

Q

her inae volcht eenen

Brief vande voorgaende Claesken, aen ha
re Vrienden nae den vleesche ends oock nae

den geeste, wt der gheuanekenisse gheschreuen, jut Jaer 1559 . den 14 . Martij, Ende
is op de selfde tijt oft Bast ontrent, met
haren lieuen man, ends haren broe
der Jacques, om tghetuychenisse Jesu ghedoodet.
DIe Heere door zijn groote ghenade ende barmherticheyt gunne

1

Drukfout voor gal" zooals al de anders drukken hebben

EENEN BRIEF VAN CLAEBKEN.

[n°. 3 .]

331

alien den ghenen die hongeren ende doreten na die gherechticheyt,
dat sy moegen versaedt worden .
Q Min hertgrontlijeke vrienden N, mijn hartgrontlijeke bede
ende begeerte is noch eens tot v, dat ghy dock die -I- Schriftuere Joa . 5 . d . 35 .
(die heylich is) wel doorsiet ende doorgrondet, ende leert den
Heere doch van herten vre//sen, want * die vreese des Heeren ist Fol . 186 0°.
beginael der wijsheyt, die dwase verachten die wijsheyt ende on- Prop . l . a . 7 .
t .b .10.
derwi sin he der wi shey t. t Die wi ~sheyt preect'), buyten op die Pte"
Pro .it
l . c. 20.
atraten laet sy haer stemme hooren, aen dat hooft der straten
roept sy, inde dueren der Stadtpoorten brengt sy haer woorden
voort, seggende : Hoe lange sullen de lieden die kintsheyt beminnen? ende hoe lange sullen die dwase hem seluen schandelijcke
dingen begheeren, ende die wijsheyt ende die wetenheyt haten?
keert v tot mijnder straffinge, siet is sal v mijnen geeat voortbrengen, ende ick sal v mijn woorden thoonen, * Want ick hebbe Eea . 65. U.11 .
gheroepen, ende ghy hebbet geweyghert, ick hebbe mijn Lant wt
ghestrect, ende daer en was niemant die daer op each, Ghy hebbet
alle mijnen raet versmaet ende mijn straffinge hebt ghy niet
geacht, t dua sal is v ooc in v verderffenisse belachen, ende v be- Peal l . a . 4.
spotten, a1s v ouer comen sal een onuersienighe catiuicheyt, ende
dot die verderffenisse v oueruallen sal, als een storm ende wint,
als ouer v lieden comen sal die verdrucktheyt ende die verderffenisse ofte benautheyt, * Dan sullen sy my aenroepen ende ick en Job . 27 . a . 9 .
wise niet verhooren, des morgens vroech sullen si op staen, ende Pea . 18 . e, 42 .
. 4.
my niet vinden, om dat sy mijn leeringhe gehaet hebben, ende de rich . 3 . a
vreese des Heeren niet hebben ontfanghen, noch niet na gheuoleht,
ende hebben mijnen raet ghelastert, ende alle mijne straffinghe verachtet . Hierom sullen sy die vruchten haers weechs eten, ende
van haren raet sullen ei versaet worden, Maer die my hoort, sal
sonder benautheyt rueten, ends oueruloedicheyt gebruycken, als
ells vreese des quaets sal wech ghenomen worden .
Siet mijn lieue vrienden, neemt doeh dit // ter herten, dat de Fol . 187 r° .
-I- Heere niet verhooren en wil, den ghenen die hem nv niet en Job . 17 . a . 9 .
vresen, * ends hoe costelijck dat de vreese dea Heeren is, die se aen- moan . 9.d . 31 .
.d .37.
nemen wil s want sY is by gheenen dinghen to gJ
hell cken, t De Eccl
EccLZ3
. 1, b.11 :
vreee des Heeren is glorie ends blijschap, sy is de croons des verhueghens, De vreese des Heeren brengt ghenoechte int herte, ends
Si sal gheuen blijechap ends vruechde in lancheyt der daghen, ends
die den Heere vreesen salt wel zijn inden wtersten, ends inden
dach zijns steruens sal by ghebenedijt worden, De Liefde Godts is
'1 )

NO . 11, 1599 : bspreekY' .
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eerlgek '), Den welcken ode Wijsheyt openbaert 2) hit ghesichte die
beminnen her doort gheaichte, ende in de kennisse van haer goetEccl . 1 . b .19. dadicheden, Pat t beghinsel der Wijsheyt is die Yreese Gods, ende
die vreese des Heeren is een Goduruchticheyt, de kennisse der
Godturuchticheyt aal dat herte bewaren, ende rechtueerdich maceken,,blijschap ende vruecht sal sy gheuen, Den G}odtureesenden
salt wel zijn in den dach des Leuens, ende in z~ ;jn wterste sal by
ghebenedijt worden, Die volcomenheyt der Wijsheyt is de vreese
Godts, De vreese Gods is een Croone der Wijshet, veruullende
den wille ende vrucht der Salieheyt, Die Wortel der Wijsheyt is
die vreese Godts, maer den sondaers is de Wijsheyt een veruloeckinghe, De vreese des Heeren drijft de sonde wt, want die sonder
Joan . 20 .d .27 . vreese is, die en mach niet gherechtueerdicht worden, 4- Weest
Sap . 1 . a. 4. niet ongheloouich, want de Wijsheyt en sal niet comen in een
t quaetwillighe side, noch in een lichaem dat die sonden onderdanich is.
Mijn hertelijcke lieue Vrienden, nemet doch ter herten, * hoe
Mal . 3 . C . 18.
Fol . 187 v 0. groote onderscheyt datter is, tusschen den ghenen die God vre//sen
Joan . 5 . d .39 . ende niet en vresen . * Doorgrondet doch die schriftuere wel, op
dat ghi die steden niet gelijc en zijt daer Christus of seyt inden
Mat. 11 . d . zU . * Euangelie, om datse zijn crachtige daden niet ter herten en namen, die in haer tegenwoordicheyt geschieden ; so tuychde Christus
ouer haer, dattet die van Sodoma ende Gomorra inden dach de5
ordeels verdrachlijeker soude zijn, dan sulcke Steden . Iiierom
lieue vrienden die Heere toont v nv oock noch al sulcke crachtige
daden door ons voor uwen oogen,latet v doch een stercheyt wesen,
.
b
.14.
als Paulus seyt : t dat veel Broeders een betrouwen totten Heere
Phil. i
genomen hebben, door zjn banden, ende stouter geworden zgn, dat
woort sonder vreese to spreken .
Mijn lieue Vrienden, mercket doch wel aen, als die Heere zgn
crachtighe daden dede, so en dede hyse niet om een mensche wille
Joa . 11 . e . 43 . sheen, als wy lesen in Joanne, t doen by Lazarum vander doot
verwecte, maer om dattet volck zijn crachtige daden lien soude,
ende in hem gheloouen, hoe wel daer maer sommigbe in hem geloofden, ende die sommighe her in hem verergerden, ende seyden :
Heeft by den blinden sieude ghemaeckt, en mochte by dan niet
doen, dat dese niet gestoruen en waer? Dus gaetet huydens daechs
ooc toe, metten genen die niet en geloouen, want al sien zijt wel,
hoe sterck ende crachtich dot die f [eere met uns is, soo ist haer
1 Zeker een tekst uit een der aPocriefen . ~De liefde Gods is verheven, luister,
riJ'k ~• zJi', aan wie de wiJ'sheid zich in hun inzicht
) ohenhaart beminnen haar
2 Zich oPenhaart .
door dat inzicht ) enz."
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nochtans een ergerniase, ende segghen, dat wy dat doen van hertneckicheyt, Ende als wy dan seggen, dat de t gherechtige ver- 2 .Tim .3 .b .12.
uolcht moeten worden, so seggen si, dat wy om die wederdoop
veruolcht worden . * Aldus ist haer tot een ergernisse, maer den 1 .Pet. 2 . a. 6 .
genen die (hod geloouen, ist wel bekent, dat wi om die t gerech- Mat . 5 . a.10 .
ticheyt lijden moeten, desen salt (hoop // ick) wel een stercheyt Fol. 188 re.
wesen, ende ons een * beproeuinghe, ende tot een eewighe salic- i .Pet . 1, a . 7 .
heyt, door die ghenade (hods .
Mijn lieue vrienden, nemet dock ter herten, * hoe groote Heer- 1 .Cor . 2 . a. 9 .
lijeheyt dat den ghenen belooft is, die den Heere van gantscher
herten vreesen, ende hoe groote benautheyt datter coemen sal ouer
alle sielen der menschen, die dat Euangelie niet ghehoorsaem ghe- 2 .Tes.1 . a. 8 .
weest en zijn, dese sullen pijne lijden, dat eewighe verderuen, van
dat aeneicht des Heeren. * Hierom begheeft v doch tot ghehoor- 1 .Pet.l .c.22 .
saemheyt der waerheyt, ende -I- vera,ndert uwe sinnen, op dat ghy +Rom .12 .a .2 .
proeuen moecht weleke daer sy de ghoede welbehaghende ende
volcomen (hods wille . * Ende hebt v ghepeyns dach ende nacht in Psal . l . a . 2 .
die Wet des Heeren, ende wont -{- oock doch niet belet om ghe- 1 .Teae.5 .b17 .
stadelijck to bidden, gelijck ons die Schriftuere in menigherley
plaetsen aenwijst : * Wie bidt die vercrijcht, wie clopt dien wort Mat . 7 . a. 7 .
open ghedaen . Daerom mijn lieue vrienden, begheeft v herten tot
veranderinghe, soo salt die Heere v wel eer gheuen dan ghy hem
bidt, want salich zijn sy die van ;- goeden wille zijn . * Salich zijn Lace . 2 . b .14 .
sy die hongeren ende dorsten nae die gerechticheyt, want sy sul- ~" mat. 5 . a . 6 .
len versaedt worden .
* Hierom hebt dock met droefheydt een verlanghen na den Pea . 42 . a. 3 .
Heere, ende segghet : 1' U Deere wijset m3 • uwe weghen, ende + p$a. 25. a . 4 .
leert my uwe paden, leydet my in uwe waerheyt, ende leert my,
want ghy zijt Godt, die my helpt, dagelijcx verwachte ick v, ghedenckt Heere aen v ghoetheyt, ende aen v bermherticheyt, die
van i) der werelt aen gheweest is, ghedenckt niet die sonden mijnder ioncheyt, ende mijnder ouertredinghe, maer gedenckt mijns om
uwer grooter ghenaeden // ende barmherticheyts wille, -I- Die Heere Fol. 188 v° .
is ghoet ende oprecht, daeromme onderwijst by den sondaren op- Paa . 25 . a . S .
ten weghe, by leyt den ellendighen recht, ende leert den ellendigen zijnen wech . Aldus mijn hertelijcke lieue vrienden, t doet Mat . 3 . a . 8 .
dock oprechte boete, ende * bekent dock uwe sonden voor den * LJoa . l . a .9 .
Heere wt gheheelder herten, Die Heere wort gheuonden vanden
ghenen t die een ghebroocken herte hebben, ende cen verslaghen Eea . 66 . a. 3 .
7 Hier moet ))den aanvang" of jets derheliJ'ks ziJjn uitgevallen . Iiltusschen alle
uitn aven reeds de eerste 1 i ebben : »van der werelt" ,; ook de Groote Od'erboeken ,
eerst Van Braght verandert djt in »van eeuwicheYt" .

334

REP OFFER DES HEEREN .

1 .Pet. 5 . a . 6 . ghemoet. * Iiieromme vernedert v onder die crachtighe handt
Godts, dat ghy finder eewicheyt moecht verheuen worden . Hiermede wil ick v den Heere beuelen, die wil v in alle waerheyt
leyden.
Mgn hertgrontlijeke lieue Vrienden, nemet dock ter herten, want
wt hertelijcke vyerighe liefde wortet ghedaen, die ick tot uwe sielen hebbe, Om Bat ick so gewis ende verseeckert ben, Batter geen
ander wech en is, daermen salich door worden mach, Daeromme
waerschuwe ick v wt reynder herten, het sal oock finder eewicheydt niet anders beuonden worden . Daerom al fist Bat sommige
Gala. 6 . b .18 . veel hebben to praten oft to callen, Bat doen sy daerom t Bat si
Phil . 3 . b. 18 . Bat cruyce Christi niet op haer willen nemen, ende daermede veruolcht worden, gelijc Paulus daer van spreect, maer neemt ghy tot
1 .Pet. 2 . c. 21 . een exempel, Bat ghy -! Christus voetstappen cult nauolgen, ende
Act.14. d .21 . Bat ons de gantsche schriftuer dwinget, Bat wy ons tot * lijden
2
.3 . .i229.
Phil . 1 . db. . Sullen begeuen ende bereYden, dwelek ook Paulus seyt t 1st Bat
+Ro . 8 . b . 17 . wy mede lijden, so sullen wy mede verblijden, -{- gelijc als des lij2.Tim .2.a.11 . dens Christi veel ouer ons coemt, also coemt ons veel troost door
+~2 .Cor.1, a . 5
Jad. 8. d .21.. Jesum Christum, * Ende als wy lesen Bat alle heylighe mannen
Heb . 11 :d.24 : Godts door veel drucx ende lijdens beproeft zijn, ende hoe blijde-//
Fol. 189 r° . lijc Bat si Bat laden wouden ontfangen : t Ja sy verblijden haer
Acto . 5 . e . 42 . so hoochlijk Bat sy weerdich wren om den Name (hods to lijden .
Maer die gene die den Heere niet to recht lief en hebben, die willen Bat laden al ontslagen weaen, ende hebben Bit tjjttelijeke leuen
lieuer Ban sy haren Heere ende (hod hebben, hoewel Bat Christus
Mat. 10. e . 39 . seyt : ~ Die zijn leuen soeckt to behouden, die salt verliesen, maer
Mar. 8 . e . 35 . wie zijn leuen verliest om mijnen Naem ende om des Euangelija
Joa . 21 . b . 21 . wille, die salt finder eewicheyt behouden . -I- Niet Batmen altemael
ateruen moet om het woort des Heeren i), maer het gemoet moet
also staen, Bat wy lieuer souden steruen, Ban Bat wy eens wetens
ende willens ouertreden souden een van des Heeren geboden .
Mat . 10. e. 37 . Daerom seyt Christus : * Wie yet lieuer heeft Ban my, die en is
mijns niet weerdich .
Daerom min hertgrontlijcke Vrienden, die is wt geheelder herten beminne, acht Both op Been menscen seggen, mer siet alleen
Heb.12 . a. 2 . op * Christum Jesum, hoe by ons in druck ende lijden is vuor ge+ Mat22 .d .36 . ga,en. ~ Hebt Both uwen Heere uwen Good van gantacher herten
lief, ende wt alle uwe crachten ende vermogen . Ja al stonde Ban
ende etormde die geheele werelt tegen v op, so en mach v nie4 Evenals later in de liefde voor hare kinderen fol . 491 votoo nt ook hierm
'
Claesken hoe ziJ' vriJ' is van de overspanning, waarvan de bs
r' even van andere
martelaars sours bliJ'k geven . Inleiding, hi . 32 vg. Zie intussehen fol . 190 r° .
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want deeren, als ghy Good tot een Vader hebt, ende als ghy een
oprechte liefde tot (hod hebt, ende zijnen heyligen, Want de -I- liefde 1.Cor .13 . a. 7 .
ver macht al, ende waer Been oprechte liefde en is, daer salt i) wel
haest in stucken wesen, als daer * veruolch ends benautheyt coemt, Mat . 13 . c. 21 .
Maer die hem den Heere gaet beuelen, ends die de liefde heeft,
dien en is gheen dinck swaer . Had icket selfs niet beuottden, soo
en waert my niet moeghelijck to weten, dattet so licht waer .
Daerom seyt Christus : * Mijn jock is soet, ends mjjn last is licht . // Mat . 11 . d . 30 .
Jae lieue vrienden, soo ataet noch mjjn gemoet, ends so lief heb Fol. 189 v° .
is mijnen Heere ends mijnen God, al waert dat is door een gedachte mjjn leuen behouden mochte, ends ick wiste dattet den
Heere niet en beliefde, soo woude ick noch lieuer steruen, dan
die ghedachte dencken, * Niet dat ick my beroeme, de Deere west 2.Cor . il . a. 2 .
wel, hoe snoods dat ick my voor hem bekent hebbe, t maer door Eph . 2 . a . 4 .
de groote genade ends bermherticheyt, ends liefde die aen ons betoont is, dat wy tot zijn hemelsche Rijck vercooren zijn, * Nv be- E»a . 49 . b .15 .
uoele ick eerst in my die onwtsprekelijcke ghenade ends barmherticheyt (hods, ends de liefde, ends hoe wy hem daeromme weder
behooren lief to hebben, Jae so hooch ends groot is my de genade ends die liefde voor oogen, dat mjjn droeffenisse in blijscbap
verkeert is .
Ick most v voorte van mjjn droefenisse verhalen, die ick hadde
eer ick gheuanghen words : Nv mercke ick op des Apostels woorden, dat ick * Godtlijeke druek hebbe ghehadt, ends dat die (hod- 2 . Cor. 7 . a . 9 .
lijeke rouwe tot salicheyt werckt . Jae suleke droeffenisse hadde ick
somtijts, dat ick niet wiste waer henen, dat ick somtijts riep met
luyder stemmen totten Heere, ends seyde : * O Heere vermorselt Eze. 36 . c. 26 .
my doch dat oude herte, ends geeft my een nieu herte, ends gemoet, dat ick oprecht voor uwen oogen beuonden mach worden .
Ick seyde tot mjjn lieue Man : Als ick mijn leuen by de aeriftuere mete, so ist oft is to gronde ghaen sal . Ick mach met Dauid
wel segghen : * D'iijn sonden zijn ouer mijn hooft gheuaren, ghe- Pea. . 38 . a . 5 .
lijek een aware last 4jnse my to swaer gheworden. Ick seyde :
Mijn lieue Man, bidt doch den Heere voor my, Ick words soo bestreden, hoe dat ick mijn ghedachten meer nae den Heel/re sette, Fol. 190 r°.
hoe dat die tenteerder my meer met ander ghedachten aencoemt. 1 . Pet. 5 . a. 8 .
Ends sao riep ick dan totten Heere, ends seyde : 0 Heere ghy
west ymmera we!, dat ick anders niet begheere, dan v to vreesen .
Mijn Man vertrooste my dan aomtijts, hem dochte, ick en dede
niet, ofte het mochte voor den Heere wel beetaan . Ick seyde
* Ick en hebbe mijn eerste liefde niet, daerom bedroeue ick my Apo . 2, a . 4 .
4

Daar zal whet" : n .l, niet jets bePaalds maar ualles" > vde heels zaak boedel " .
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dat ick niet slapen en can ? Daer is geen hoope om die sonden to
steruen '), Ick sorghe lange to leuen, A1 sette ick my noch soo
Rom . 7 . C . 24 . veel uae beteringe, ick blijf al euen snoode, -{- Ick ellendich
mensche, waer sal ick henen ?
Ick soude v wat meer gheschreuen hebben, maer doen quam my
de bode, dot wy reysen souden 2) . Mijn hertgrondelijcke lieue
vrienden, soo blijden sentencie hebben mijn Man ende ick, ende
onse broeder ghehoort, wy bewesen elck den anderen een alsulcken liefde, ende hadden alsuleken blijden ghemoedt, Ick danekte
den Heere soo grootelijck, dattet alle die heeren hoorden, Sy susten my, maer ick sprat al euen vrijmoedich . Ende doen wy onse
sentencie gehoordt hadden, doen spraken wy alle drie, ende seyden, dat sy dat rechtueerdige bloet veroordeelt hadden, met meer
ander woorden . Mijn lieue man sprack so vriendelijck, ende eeyde
soo veel, Jae wy danckten den Heere met eenen blijden aensichte,
, dattet al tvolck aensach . 1 her mede wil ick
Act, 20. d .30.
v den Heere beuelen, Haest v, dat
ghi by ons moecht comen, ende
dat wy met malcanderen in der eewicheyt mogen
leuen. //

Fol. 190 v° .

[no. 4 .]

Q Pit is nook eenen brief
ofte Belijdinge van de selfde Claesken, nv op nieu hier by genet 3) .
DOen wy voor de ghantsche voile Raet warm, doen worden wy
aengesproken van dea Raets Procureur GFenerael, die hieldet de
Heeren int generael voor, wat wi voor de Commiesarius beleden
hadden, ende maeckte een lange reden, hoe lange wy niet to Kereken geweest hadden, ende dat wy onse kinderen niet hadden late
doopen, ende dat wy herdoopers warm, ende seyde : na het pla.c1 »Ik durf niet hoPen" ' (in mJij n verder leuen »der zonde to zullen afsterven
ik maak miJ' bekommerd biJ' het uitzicht van misschien eeti lang leuen voor mi'J
to hebben : immers al span ik mi'J nog zoo in om refiner to worden, ik bliJjf tocti
steeds even zondig ; ik ellendig enz ."
2 Uit omen kerker gaan moesten om voo'r het gerecht to verschiJ'nen .
3 Deze brief komt in de diie eerste uit aven no niet voor : zie de aanteekening op fol. 182 ro .
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caet so hadden wy onse leuen verbuert, ende onse goeden waren
veruallen in des Conincks handen . Also eyschte by ons voor die
Heeren, ende sprack ons aen op ljjf ende goet, ende als hijt haer
al vertelt hadde, hoe ende waer wi onse doop ontfangen hadden,
doen vraechde by ons, oft wy by onse doop blijuen wouden . Wy
spraecken vrymoedich, ende onuersaecht, met eenen blijden ghe- Mat . 28 . c.19 .
moet, dat wy een Poop t na des Heeren beuel ontfanghen hadden, M ar . 16 . b.15 .
onse * Broeder seyde : Sooment hem met die Schrift des Heeren ~' Jacquee .
anders bewijsen conde, by begheerde niet teghen des Heeren woort
to doen, ende mijn Man seyde, by begheerde by zjnen Doop to
blijuen, ende ick seyde ghelijck onse broeder ghesproocken hadde,
dat wy onse Doop nae des Heeren Woordt ontfanghen hadden,
soo seyde by dan elcken tijdt, nae v duncken . Doen vraechde by
ons, oft wy gheen Aduocaet ') begheerden . Onse Broeder seyde : 1 .Joan. 2 . a.l .
* De Heere is once Aduocaet, deer mede ginghen wy wech . Wy Act . 5 . e . 42 .
t gingen vro//lijck ende blijde van den Raet, al hoe wel dattet onse Fol . 191 r°.
leuen soude costen . Sint die tijt hebben mijn Man, ende ons
Broeder eens voor die Pastoor an oude Hoef 2) geweest, ende des
Sondaechs in de vasten waren wy alle drie voor die Kettermeyster, once Broeder ten eersten, die hadde een langhe reden met
hem, ende beweest hem met die Schriftuere, dat by deer niet wilt
tegen to seggen, anders den dattet vanden Duyuel was, want in
die Helle warender veele, ende once soude in die quaetste 3), doen
was mijn Man voor hem, ende doe worde ick ghehaelt . Doen iek
voor hem quam, begost by van den kinderdoop, ende van mijn
Doop ende van datmen Christus vleys eten moest, ende veel ander .
Ick seyde : (shy derft geen ophael beghinnen, het is my niet ghe1 Dat een gevengen ketter door een advokaat verdedigd werd, die dan b . v
pleitte dat de man in zJi'ne onnoozelheid misleid was, kwam althans voor de
schePenbank to Antwerpen meermalen voor : Antwerpsch Archievenblad, VII!,
bl . 435, 448 en elders. Andere voorbeelden daarvan herinner ik miJ' echter bi'J
dooPsgezinde martelaars niet .
2 Jammer dat Jacques zelf in ziJ'ne berichten over de verhooren, door hem
ondergaen, niets over dit gesPrek mededeelt . Immers pastoor van Oldehove was
toen nog altiJ'd de warm vriJ'zinniga Stephanus SYlvius . Misschien echter vond het
plaats, terwiJ'1 deze voor ziJ'ne promotie to Heidelberg vertoefde Reitsma, Honderd
~'area enz .> bl . 101), en verklaart het zich daaruit dat in dat J'ear Douwe Eelkes
als pastoor aen die kerk voorkomt : Reitsma t . a . p. Beiden waren togenstanders
van de inquisitie en van den inq
;~uister SYlvius stond bovendien als halve ketter
bekend . Daarom kunnen ziJ' wel ambtshalve de gevengenen hebben verhoord .
3 ))In de hel waren er velen en de onzen zouden in de ergste hel varen" ? .
Dus : uvele afdeelingen" ? Of slaat ))vele" op nduYvelen" ? Reeds het Groot Offerboek van 1615 verstond deze pleats niet en zette in plaats daarvan : warender
vele ende onse waren de quaetste" ,; 'tgeen dan beteekenen moet : i onze duivelen" .
Zoo hebben het ook de volgenden en Van Braght,
II .
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geuen met v to disputeren . Ick segghe v plat wt, ick begheere
daer by to bljuen, daer in de Heere my gheroepen heeft . Hy
seyde : De Duyuel hadde my gheroepen . Ick seyde : Is die Duyuel
nv soo van aert, dat by dat quade afstaet, ende dat goet doet?
Eea. 59 .b .15. het gaet met ons, ale die Yropheet seyt : -I- VPie hem vant quaet
afkeert, die moet allemans roof wesen, soo ist met ons gheghaen
van den eersten daeh af, dat wy onee ydele boose leuen of lieten,
doen worden wy van alle man gehaet, gelijc als Christus seyt,
Mat . 10.c .22 . * ghy cult van alle menschen om mans Naems wille ghehaet wor+ Esa . 51, b . 7 . den . Hy seyt, t vreest niet die ghene die dat Lichaem doodden,
Mat . 10. (l . 28 . ende gheen macht hebben, da,t sy meer moghen doen, maer vreest
de ghene, die Siel ende Lichaem in die IE[elle verdoemen mach .
Jae die vreesen wy alleen . fly woudet al hebben, ick soude hem
segghen van die Kinderdoop, ende van Christus vleysch to eten . //
Fol . 191 v° . Ick seyde : Het en is niet weerdich, dat ick v antwoort gheue op
v vraghen, so onnut vraeeht ghy, Ick hebbet v ghenoech gheseyt,
ick segghe v gheen meer, Wy hebben daer genoech van gehadt.
Ick seyde : Waecket op ende mereket, ghi sietet ymmere wel dattet in gheenen mensehen doers is, dat de Heere ons gheeft to doers,
dat wy onse lieue kinderen moghen verlaten. Jae onse leuen soo
blijdelijck willen verlaten, om den prijs Godts . Ick seyde : Siet toe
wat ghy doet, wy zijn (hods heylighe volek, (hods wtuercoren, al
quamen al uwe Giheleerden ouer een, die inde gheheele werelt zijn,
so en moghen zijt met dat woort des Heeren ons niet bewijsen,
dat wy teghen dat woort des Heeren gheloouen ofte doers . H3
seyde, wy en gheloofdent ymmers niet, dat de Apostolen Christus vleysch aten, ende zijn bloet droneken, ende Christus seyde
Mat. 26 . c. 25 . Neemt, eet, het is mijn liehaem . Ick seyde : Christus nam dat
1 .Cor .ll.c.22 . broot, ende danete, ende bract, ende ghaft zijnen Apostolen, doers
by dat broodt nam, ende brackt, ende ghaft haer, broot en was
ymmers gheen vleysch, by en gaf haer ymmers zjjn leuende
lichaem niet to eten, daer by leuendich by haer stout, mer by gaf
haer zjjn lichaem tot verlossinghe, haer niet alleen, maer alien
den ghenen die in hem gheloofden . Hem mochtmen soo veel niet
seggen, by hielt zijn oude veers 1 ) . Onse broeder haddet hem van
alien dinghen aoo claer bewesen met de Schriftuer, dat h3 • daer niet
een tittel wiste teghen to seggen, Onse broeder sprack so luyde,
op dat die daer van buyten aen die Cancelrye stonden, dat zijt
hooren souden, hoe recht dat hijt hem bewees . Ende ick sprac
oock so luyde, als ick mocht, met een blijde ghemoet, wat my de
Fol. 19;2 r° . Heere in /i den sin gaf, dat sprack iek sonder schromen, dat al
1

HiJ' hield ziJj n oude liedJ'e vast .
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to lane soude vallen om to verhalen . Sin spraecke was altijt, van
dat wy den Duyuel in hadden, ende hoe hem de Duyuel in een
Enghel des lichts stelde in ons, ende hoe wy den houeerdighen
Duyuel in hadden, ende hoe wy eewich in der Hellen gront moeaten, dat dede by so menichmael, telcken als wy voor hem waren .
Ick seyde : Soo licht als ghy ons finder Hellen grout verstoot, soo
hooghe zijn wy by den Deere verheuen .
Van de kinderdoop en wiste by anders niet to seggen, dan
Christus seyt : Ghi moet herboren wesen wten water ende geest . Joan . 3 . a . 5 .
Ick seyde : De kinderen en connen de nieuwe geboorte niet verstaen, dat sprack Christus totten verstandigen, daerom hebben wi
once oude leuen of gheleyt, ende hebben een nieu leuen aengedaen, Coll . 3 . a . S .
Wy weten wel, -I- dat onse kinderen ~ salich') zjjn voor den Heere, +Mat .19 .b .14 .
Dan quam by met Dauid voort, hoe dat by in t sonden gheboren ~ heylich .
. a. 7.
was, ende once broeder haddet hem so claer bediet, maer by bleef Pte" 51
al euen onuerstandich, Ende als wy onse reden gheeyndicht hadden, doen vraechde ick hem, wat mijn man seyde . Hy seyde, mijn
man bleef ooc alleleens . Ic seyde : Wat wilt ghy doch met mijn
arme man doen, die dock niet een letter lesen en can 2 ) ? Doen
seyde by : Gi-hy suit noch meerder verdoemenisse hebben dan v
man, om dat ghy lesen coot, ende hem
verleyt hebt, Daermede
scheyde ick van
hem. //

Eell Liedeken van Claes-

ken, Na de wijse : Een Liedeken met
vruechden ghoet .
EEn Liedeken met vrueehden goet
Verhalen wy met sangen
Van die vroom vrouwe Claesken soet
De welcke in voortijden lach geuangen
Te Leeuwerden ter stadt
* Sy quam voor die Sophisten
Daer dInquisiteur sat
1 Het uheYlick" van de aanteekening op den rand, reeds bier biJ' den eersten
uitgever van dezen brief, bewiJ'st we!, dat deze bet schriJ'ven naar bet ongineel
afdrukte en bet woord dat bier stond niet goed kon lezen . Immers 't valt moeiliJ'k aan to nemen, dat hJ
i' met dat sheYlick" bedoelde bier een onJ'uisten term to
verbeteren . De Groote Offerboeken en Van Braght lateii die aanteekening weg ;
als overbodi
eenszins om eene leerstelli a reden.
2 Een zeldzaam i;eval in die kringen .

Fol . 192 V 0 .

Marc . 13 . b . 9 .
Luc . 21, b .11 .

O

Mat . 3 . a. 2 .
4. b . 17 .
Marc . 1 . a . 4 .
b. 15 .
+ Mat . 28.c .19.
Kett.
Claea .
*Mar .16.c .19.
Act. 7 .g . 55 .
Kett .

* Mat 26 .c .25.
1.Cor. lie .23 .
Claee .

Fol.193 r
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Die na Karen gront visten
Maer sy beleedt de waarheyt plat
Liet haer niet vangen net bedroch of listen .
Na Karen doop heeft by getaelt
Sy heeft sonder to buygen
De echrift vrymoedelijc verhaelt
Dat van een lieu leuen en boete tuygen
Johannes en Christus claer
t Boet eerst den volck aenwesen
Ooc dApostelsche schaer
En dan 4- den doop gepresen
Souden sy ontfangen daer naer
Dus had sy gedaen na de leer van desen .
Gelooft ghy oock dat Christus Godts Soon
Int broot coemt doom sacreren
Neen, * want by sidt in sVa,ders troop
In tanden om verteren
En coemt by nemmermeer
Blijft ghy also geloouen
G}hy moet ter hellen peer
Eewich van Godt verschouen
En dit is aller ketters leer
G}hy zijt verleyt, voort sprac hi daer en bouen .
Als Christus met dApostlen at
Lieflijek zijn Auontmaele
Sijn vleyech gaf by haer niet teten da,t
En zijn bloet to drincken int generale 2
* Hy gafse broot en wijn 7/
Maer tlichaem tot beuryen
Heeft dus d'Auontmael fijn
flier ghelaten ons lyen t)
Dat wy sullen ghedachtich zijn
Sijnen bitteren doot tot elcken tyen .
Claesken creech de mare subijt
Pat sy van aerdt loud scheyden
Doen was sy also seer verblijt
Pat sy die groote blijschap moest verbreyden
Want sy by haer alleyn
1 »Maar ziJjn lichaam tgof
hiJ' biJ' dat avondmaal nog niet voor hen over ;, dat
,
heeft het liefeliJ'k' avondmaal n . b. dat van Jezus' laatsten avond toen nog voor
onslieden hier (op aarde gelaten om eerst den volhenden dag to worden overgegeven in den flood ter bevriJ'ding, verlossinl ;" . N° . U, 1599leest alien" in plasts
van ~lYen" .

EEN LIEDEgEN VAN CLAEBAEN .

Alsulex niet moeht behouwen
Maer gaft to kennen pleyn
Met schrift wt goeder trouwen
Haer vrienden van beyde ghemeyn
Naden vleyech, en die geestelijcken bouwen i).
Sy danekte so grootlijek den Heer
Dat al die heeren hoorden
Sy susten haer, maer euen seer
Riep sy, en sprack vrymoedich met claer woorden
t Ouer trechtueerdich bloet
Hebt ghy oordeel ghegheuen
Haer man sprack oock seer soet
En Jacques daer beneuen
A1 was bereyt die waternloet
Men each aen alien gheen schromen noch beuen .
Inden vijftienhondertsten Jaer
Daer toe vijftich en negen
Sijn deer lieue Schapen eenpaer
Te Leeuwerden een Stadt in Vrieslandt gheleghen
Inden water verdrenct
En schandelijck versteeeken
Maer Godt zijn volek ghedenct
-I- Die op zijn tijt sal wreecken
Sijn wtuercoren bier ghecrenct
0 menschen * vreest God, hout op van ghebreecken .
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Susan . f.49 .
Jaco . 5. a . 6 .

//

1 Hare vrienden van beiderlei aard to samen zoowel vrienden naar 't vleesch
bloelverwanten als zulke die met haar arbeidden in 't geloof .

Deu . 32, e . 35 .
Rom .12 . c .19 .
* 4 . Esdr .16.

g.68 .
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(I flit is eenen Brief van Adriaeii

Fol . 193 V

Pan, geuanghen wesende tot Antwerpen
ende is aldaer omghebracht,
int Jaer . 1559 1).
[no . X .]

IZom .1 . a . 7 .
GFEnade ende vrede van Godt onsen hemelschen Vader, door die
1.Cor. t . a . 2 . verdienste Jesu Christi zijnen beminden Soon, met die rechte verlichtinge des heyligen G}eests, wunschen vvy alien liefhebberen der
eewiger waerheyt, Amen .
Q Mijn hertgrontlijeke lieue ende gewenschte broeders, die wy
.
i,
a,
.
1
2.Joa
. wt * grout van wiser herten lief hebben, ende v in onser herten
Act. 4 . d . 32, dragen, als die gene deer wy 4- een siel ende een ljf mede zijn, al
ist dat wy v nv berooft zijn nee den aensien so en zijt ghy des
niet den to meer in onser herten, ende wi bidden vlieden, dat
1.Tees. 3 . a. 3 . doch * niemant of en laet om ons drucx wille, die wy nv begeuen zijn, want wy hopen dattet v lieden een vruecht sal zijn om
to hooren, want wy weten dat gewis, dattet voor de rechte waer1,Ye . 4 . b . 15 . heyt is : 4- Niemant onder v en lijde als een misdader, seyt Petrus,
oft als die na ander lieden goet staet, mer lift ghy als een Chris1 .Ye . 4, b . 14. ten, so zijt ghy salich, want de heerlycheyt ende t geest Gods
runt op v, maer by haer wort by versproocken 2). Paulus seyt,
Rom . 8 . b . 18 . * dat het lijden van deser tijt niet to gelijcken en is, by die heer1.Cor. 2 . a. 9 . ljcheyt die aen ons geopenbaert sal worden, t Ja dat noyt ooge
gesien en heeft noch noyt in des menschen herte en quam, dat
1

Vol ens de beseheiden in het

Antwer sch Archievenblad IX hi. 2 3 8 9

16 ofgedrukt, waren Adriaen Peeterssone Pan en ziJ'ne huisvrouw Neelken JacoPs hiJ' was van Driel, zJ
i' van Reimerswaal, -- wegens herdooPeriJ' uit Nivelles near
AntwerPen hevlucht, to ~' eliJ'k met Gielis Bernaerts, fol . 212 vo vgg. Dear is
Adriaen 16 Juni gevonnisd, 18 Juni onthoofd : Neelken 27 Juni veroordeeld, 28
Juni verdronken . Hun huisraad werd verbeurd verklaard •~ 't bracht biJ' verkoo P
na aftrek van onkosten en schulden 75 g ulden 141/2 stuiver op : t, a . P, bl . 16 .
In Pan's brieven voei t een man van minder kennis en beschavin de
~' pen den in
de meeste andere van het Offer des Heeren : hiJ' hud in, ~ etched »de gave van scriJ' ve n
niet seer wel" fol . 195 v°.
2 Gehoond • worth kwaad van hem gesProken .
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God bereyt heeft den genen die hem lief heeft, ~ Gelijc des lijdens 1 .Cor .1 . a. 5 .
Christi veel ouer one coemt, so coemt ons / f ooc veel troost door Fol. 194 r° .
Christum. Min lieue Broeders, hoe en souden wy niet goets
moets zijn, als wy suleken troost vernemen . * Mijn lieue vrienden, Pea . 94. b .19 .
hoe dat wy in meer drucx versocht worden, hoe dat wy meer getroost worden . Pat worden wy wel gewaer, doen wy eerst in handen quamen, doen sy dat hugs oueruielen, al souden zijt vernielt
hebben met al datter in was, doen worde mijn herte gesterct, al
oft is een ander mensche geweest waer, min hugsurou die was
wel een weynich benout, eer dat sy die handen aen one sloegen,
mer doers si each dattet wesen most, so ginc de vreese van haer,
of si een eleet wt getoogen hadde, ende hief op ende sane : Dus
weest bedacht, en op hem wacht, ;- want by sal comers als een 1 .Tess . 5. a. . 2 .
dief finder nacht, want wy en haddense doers noch niet gewacht,
want wy hadden ons dingen gepact, ende meynden haest wech to
reysen, mer die Heere heuet anders gescict, gelooft moet by zijn
finder eewicheyt. Ende doers sy met haesten toefden, doers soude
ick wel gesongen hebben : Noyt meerder vruecht in my en was,
dan nv en is in desen tijden, Mer is bedwang my seluen, dat is
niet en sane om dat is dochte : mi is noch veel beproeuinge aenstaende, mer die Heere sy gelooft, die ons niet tot 4- schande en I'eal. 25 . a . 3 .
laet comers . Sy begonsten ons veel to verwijten, van Munster ende
van Amsterdam, Maer is seyde, dat is daer geen scult toe en
hadde, mer dot het om die rechte waerheyt was, dat wy lijden,
ooc so en ben ick geen xxxiij . Jaer out, hoe soude is daer by geweest hebben ? Die sommige verspraken 1), die sommige beclaechden. Maer is seyde : * Weent ouer ons niet, maer weent ouer v Luc . 23 . e . 27 .
eeluen ende ouer v kinderen. My dunct dat wy met Dauid wel
badden inogen seggen : Al waer is van t hondert duysent man Psa . 3 . a . 7 .
omcin//gelt die my quamen aen, is en vreesdese niet, Ja si zjjn Fol. 194 v° .
my al om gecomen by, gelijc de t bijen si my omringen, mer in- Psa .118 .b.11 .
den naem des Heeren wil icse tonder doers. Mijn lieue broederen,
dit en seggen ivy niet wt eenigen roem, mer wt blijschappen, ende
dat wy onsen Good dancken van zijn groote macht ende stercheyt
die by one verleent, ende tot een vrnecht van alien liefhebbers
der waerheyt, diet souden mugen hooren . -F Bidt voor one, dat wy 1 .Tesa .5 .c .25.
totters -I- eynde toe volstandich moegen blijuen . Ende wy bidden v, tMat .24 .b .ll.
hout one weynieh scrijuens ten besten . Den 15 . dach onser geuanckenisse, ende den 9 . dach 3ley Mijn huysurou ende is doers v lieden seer groeten, vile die one kenlijc zijn, oft die
na ons vragen mogen .
a bladziJ'de, aanteekenitig 2 ,
11' Zie vorig~
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Noeli eenen Brief van
Adriaen Pan, die by geschreuen heeft
na dat by uerwesen was .
fi

Rom. l . a . 7. GEnade ende vrede van God onsan hemeleehen Vader, door die
1 .Cor.1 . a. 2 . verdienste Jesu Christi, met een rechte verlichtinge den hegligen
geeste, wunschen wy alien liefhebbers der eewigher waerheyt, Amen .
Q Mijn lieue N. Ick gedettcke v noch in dat eynde mijne
leuens, ende bidde den almachtigen God, dat by v wil vertroosten
Col . l . a . 9 . met zijnen geest, ende onderwijsen met alderley 4- geestelijeke wijsheyt ende verstant, dat v soude molten dienen totter salieheyt .
Voort laet is v weten, dat is den 2 . dach Junij op die pjnbanc
ben geweest, ende den 16 . dach ben is in die vierschaer geleyt,
Daer vraechden sA my, oft ie gedoopt oft herdoopt was . Ick
Act. 24. b .14. vraechde, oft is spreecken mochte . Sy lietent my toe . t Ic eeyde,
Fol . 195 r° . dat is alles geloofde, dat inde Wet ende Prophe/ten gesereuen
etaet. Pat Jesus Christus ende zijne Apostolen geleert ende beuolen hebben, by dat selue begeere is to leuen ende to steruen, Op
die belijdinge van mijn sonden, dat si my leet zjjn, ende op de
Mat . 27 . c.19. bekentenisse van mijn geloof, ben is * gedoopt inden naem des
Mar. 16 . b .15 . Vaders, des Soons, ende des heyligen Geests, Daer op hebben si
my verwesen, so en verwaehte is andere niet dan dat sy harm
Act. 7 . f. 59 . wille metten lichaem doen sullen, de t Heere wil den geest ont+Act .21 .b .13. fangen . -F Ic ben ooc wel bereyt voor des Heeren Naem to leuen
ende to steruen . Ick en can mijnen God niet genoech gelouen ende
Acto . 5 . e . 42. gedaneken, dat by my daer toe * geroepen heeft, dat is om zijnen
naem mach lijden. Och mijn lieue N . Ic ben doch so wel gemoet,
die Heere (hoop ick) sal my oock stercheyt geuen totten eynde toe .
Ic en can niet seggen, dat ick oyt vrolijcker dach op den stem')
gehadt hebbe, dan doen is in handen quam, ende doen ick verwesen was . Mijn lieue. N. weest dock wel gemoet, het is hier haest
Mat . 10. d . 28 . gedaen, En laetse ons doch niet vresen, diet * lichaem dooden,
maer Christus seyt ons, wie wp vresen sullen . Ic ende mijn huysurou 2) doen v hertelijcken seer groeten met des Heeren vrede .
Ende neemt mijn weynich scrijuens ten besten, Ic soude v wel
wat meer willen scrijuen, dan is en heb de gaue niet seer wel a),
1 Die ook gevangen zat en kort na harm man geexecuteerd is • zie de aanteekening op fol. 192 v° .
2 De gevangenis to Antwerpen .
3 Uit het oorsp ronkeli'ke
~
»niet seer wel om veel to scrYue n, da t weet hig J
wel
. Dan ick dancke enz ." -- zoo liebheii tie twee eerste drukken -- is reeds
in no . 3 1 67 een regel uitgeva1len
.
n
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Dan is dancke den Heere van alien dat by my verleent heeft,
* Groet ons die lieue vrienden seer, die ons kenlijc zijn, ofte die 1 .Tee. 5 . c . 26.
3 .Joan, b . 15 .
nae ons vraghen. Vaert wel.
By my Adriaen P .

Q

Een Liedeken van t1-

driaen Pan, Na de wijse : Als de
winter gaet van henen .
DVysternis gaet van henen
Wanneer dat licht coemt aen
De waerheyt is verschenen
Loegen mach niet bestaen
-I- Maer alsmen tquaet wil strafFen hier
De went is op de benen
En maecken groot getier .
Tantwerpen lach in banden
Een also lieuen man
Gods woort had by voorhanden
Sijn naem was Adriaen Pan
Sijn huysurou sat ter seluer stee
Ten was haer niet tot schanden
Want sy oob Gods naem belee .
Adriaen heeft geschreuen
Tot zone Broeders fier
De heft heeft hem gedreuen
* Stercker dan Hel of vier
t A1 was by haer berooft na tvleys
Hy hadse int hart beneuen ')
Dat bewees by wel die revs .
Hoe dat wy, mijn lief vrinden
-I- In meer drucx zijn gebrocht
Hoe dat wy meer troost vinden
Dat hebben wy versocht 2)
Alst aentasten eerst was geschiet
Doen zijt hugs * ouerrinden
Of zijt wilden doen to niet .
Doen Overt mijn hert so fijne
1 nicht bJi' zich .
2 Ondervonden .
3 Zie de aanteekenin en o fol . 192 ro 206 vo enz .

Fol. 195 v° .

Juan . 7 . a . 7 .

Cant. 8 . b . 6 .
+ Col. 2. a . 4.

2 .Cor . 1 . a . 5 .

*ouervielen') .
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Gesteret dat ick scheen snel
Een ander mensch to zijne
Mjjn huysurou die was wel
Metten eersten weynich benout
Maer alst moest zijn ten fijne
Sang sy daer onuerflout .
Siet van haer ginck het vresen
Somen een cleet doet wt
Vruecht quam wt thert geresen
En sy sing ouerluyt //
Pan had ooc wel tot zijn behoef
Me ghesongen in desen
her dacht op daenstaende proef.
Sy vraechden als die dolen
Of by verdoopt was bet ')
Hy sprack vry onuerholen
Die Propheten en wet
(i+eloof ick alle, en daer naer
Dat Christus heeft beuolen
En die Apostelsche schaer .
Hy begeerde to blijuen
Tot steruens toe daer by
En beleedt met verstijuen
Voor haer * zijn Dope vry
Dus is dat Schaep al wetter spoet
Ter doot ouergegeuen
Van die wree Woluen verwoet.
Siet na, zijn eygen spreecken
Is hem geen bljder dach
Daer op den steen gebleecken
Dan by had sonder wach 2)
Wanneer als by eerst was geuaen
En doen zijt oordeel streecken
Dat by ter doot soude gaen.
Hy is al metten sweerde
Seer iainmerljjek gedoot
Denct hoot zijn huyurou deer •de
Sy ginclc van kinde grout
Pie n .i ale baring wei •t verdrenct

Fol . 196 r°.

Mat . 28 . c .13 .
Mar. 16 . b.15 .

))later" ? Missehien : »ziJ vraagden in hunne dwaliu~, of hi'
~'
J
beter verdoolpt was ."
2 ))7onder dat hJi' er gewag van drukte over hehoefde to tnakezl"? Zoavee]
als : nzonder twiJ'fel" `?
1

Om het riJ'm :'

naar onze zienswiJ'ze
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0 hoe seer cleyn van weerde
Achtmen tvolc dat op God denct .
Aldus so zijn 1' ontslapen
Soetelijek inden Heer
Dese twee lieue schapen
Alsmen schreef na en veer
Duysent vijfhondert, en int slot
Negenvijftich, o knapen
Wilt ghy salich zijn, - vreest Godt.

Act . 7 . g . 60 .

//

Apu . 14 . b . 7 .
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(1 her ivol

Fol. 196 v° .

get een Belijdinge, gescre-

uen by Mans de vette to Gent, daer by zijnder twaelfster in banden lach, int Jaer,
1559 . Ende zijn daer na alle twaelf
om tghetuygenisse Jesu ghedoodt ') .
DEn eereten vrijdach na Pinxteren so waren in geuanckenisse
to Gent geleyt om het woordt des Heeren die namen hier nae
volgende : Peter Coerten van Meenene, Kaerle Tanekreet van Nipkercke, Proentgen zijn huysurou van Belle, Jacob Spillebont, Abraham Tanckreet, ende Mayken Florin van Nipkercke, Anthonis van
Cassele, Hans de emit, ende Marcus zijnen Broeder, Hans die
vette, ende' Miertgen zijn huysurou van Waestene, ende Tanneken
die huysurou van J . de S. 2) . Dese waren ouer gegeuen by verraderye aen den Procureur G}enerael, diese met drie diefleyders gheuanghen heeft geleyt wt haren herberge den auonts .
Des anderen daechs worden wy besocht vander Oeuericheyt, die
one hebben gheuraecht elcken sonderlinge onse name, ende van
waer dat wy waren, dwelek wy haer gheseyt hebben . Daer na
vraechden sy ons, oft wy eenen anderen doop bekenden, dan den
1 Al deze twaalf g•e dooden ziJj n ons ook bekend uit het gentsche Register der
crimineele sententien : Biblio9raphie, I, p . LXXX, LXXXI . ZiJ' ziJj n op verschillende dagen ter flood gebracht : Hans de Vette 5 Juli 159 ; twee vrouwen, Tanneken G.ressY, huisvrouw van Jan SYmers en MYnken Sduucs van Wastene Warneton , huisvrouw van Hans de Vette eerst 27 Juni 9560 . 0p flit twaalftal is het
lied gedicht, dat in het Liedboek achter bet Offer des Heeren fol . 26 vo, voorkomt . Volgens dat lied is de executie flier vrouwen - ziJ' ziJj n vol ~'ens het lied ,
fol . 28 ro sniet iii 't openbaer, maer op 's Graefs Casteel", volgens het Register
»voor het Kasteel" onthoofd • biJ' vrouwen was antlers verdrinken de gew one
straf • -- uitgesteld, omdat ziJ' hare bevalling wachtende waren . Is dat zoo da n
heeft men daarmee tot lang
g
~, ~nahre rewacht . Enkele namen word en
n enezing
verschillend oPgegeven : Spillebont heet zoo reeds in no . 1 1562 ; van no. 6, 1578 b
of Sp illebon ~; in het Register der crimineele sententien SPilleboet, biJ' Van Braght
Spillebaut . Hierboven heet Hans de Vette's vrouw Miert en,
biJ' Van Braght Ma~'
rit en in het Register Mijnken .
2 Jan of Mans pie Srnit of de Srnet • ~lezelfde als Jan S Y mers : Biblz'oJ ra~~hze
' ,

I, p . LXXXI .
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kinderdoop, ende oft wy oock eenen anderen ontfangen hadden .
Ende wy hebben alle den afgodissehen kinderdoop versaect, ende
M at . Z8. c.19 .
bekent dat wy eenen Christelijcken ± doop ontfangen hadden, wt- Mar
.16 . b .1 5.
ghenomen Marcus // de smit, die beleet, dat by dien noch niet Fo1 .197 rw.
ontfangen en hadde, maer hadde by bequamen tijt gehadt, hi begeerde dien van ganacher herten to ontfangen . Daer na vraeehden
Si one oft wy eenige geleerde begheerden om ons to onderwijsen,
sy soudense ons senden, ende sulc als wy begeerden, geestelijcke
oft weerlicke mannen, ende si seyden, dat si ons niet verhaesten
en souden, blaer om dat si ons meest al bysonder eenderley
vraechden, soo seyde ic, die dit geachreuen hebbe, dat is door des
Heeren genade gheen ander onderwijsinge en begheerde, dan ick
ontfangben hadde, al waert Batter een * Engel wten hemel quaem . Gala. . 1 . a . S .
Bouen desen hebben sy euen wel ontrent acht dagen daer na gesonden eenen genaemt broer Peter de backer, die ons eensdeels
bespiet hadde, met noch eenen anderen zijnen medegheselle, twee
t valsche propheten, diemen Jacobinen ') noemt, soo ick meyne. t .Pet . 2 . a . l .
Nae Bat wy voor henlieden quamen, so zijn wy nae sommige woorden gheraect totten kinderdoop, die by beleedt voor een leere als
van (hod ingestelt, seggende, Bat de besnijdenisse daer op eon figuere was, ooc Bat de Apostolen 4 - geheele huyaen gedoopt hadden, Act. 16 . b . 15 .
ende Chrietus beuoolen hadde, Joan . 3 . Maer doen ick hem bewesen hadde, Bat by daer niet recht gesproken en hadde, ende Bat
de Apostolen geen sonder gelooue gedoopt en hadden, alsomen int
* were der Apostelen claerlije beuindt, so sochte by op een ander Acto . 2 . d . 38 .
artijckel to spreecken . Maer by seyde, Bat wy niet en souden con- 8• b.11,9.c .1t3 .
.14,18 .
nen accorderen, Maer ick seyde, Bat ick eerst een eynde van het 16a .8.,b19
. a. 2.
eerste begeerde, Ende is bad hem, Bat by hem beteren wilde, want
ick bewees hem, Bat Karen dienst een vuyle stinckende afgoderij
was teghen alle de geboden Giodts, ende menschelijcke // ~ plan- Fol . 1 .97 v~.
tinghe, ende Batmen ghenoech heeft aen (hods gebooden, Batmen Mat . 15 .b. 13 .
daer Been loeghenen en behoeft toe to setten, ende Bat niet en Eccl . 3 . c . 21 .
baet to lien na tghene Bat God niet beuolen en heeft . Doen seyde
hy, Bat ick verleyt was, ende to vele hadde gesien op hare abuysen, ende Batter in haer kereke wel sommighe abuysen waren,
maer het principals was goet, seyde hy, Batmen daer onderhielt .
Ende na veel woorden zijn wy van malcanderen ghescheyden .
Q Na sommighe daghen is ghecomen de Deecken van Ronse 2),
die een Inquisiteur is int lant van Vlaenderen, ende met hem is
ghecomen den seluen Peter de backer, die eerst by ons geweeat
1 Dominikanen .
2) Pieter Titelman : zie aanteekening 3 op fol . 111 vo .
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hadde, met noch meer ander valsche Propheten . Nae dat ick voor
desen quam, so vraeehde den Deecken mijnen naem : Ick seyde,
dat ick Hans de vette hiet . Doen vraechde hy, oft ick ghehuwet
was. Ick seyde : Ja ic . Doen vraechde by my, of mijn Huysurouwe
oock van Waesten was . Ic antwoorde : Ja. Hi vraechde, hoe lange
dat ick gehuwet was. Ic seyde, niet seer lange . Hy vraechde my
in wat kereke, ende by wat Prochepape dattet gheschiet was . Ick
antwoorde hem, oftmen in der Schrift vint, dat daer een Prochepape toe zijn moet . Doen seyde hy, dat hoeren ende boeuen sonder Prochepape vergaeren in der wereldt . Doen seyde ick, dat ick
1.Cor . 7 . a . 2 . sulca gedaen hadde nae het wtwijsen der schrift, van * Paulo toe
ghelaten zijnde, om ouerspel to sehouwen, dat beter is trouwen
dan bernen, ende hoeren en boeuen daer teghen in contrarie, die
hebben veel lieuer to bernen dan to trouwen, alsoomen veel in der
booser wereldt aen soo menich duysent siet ende hoort . Doers seyde
Fol . 198 r° . hy, dat dat een cleyne sa//ke waer, hadde ick gheen meerder sake,
dat daer mede goet doers geweest waer 1), mer dat ick hem alleene
segghen soude, waer dat gesciede . Ic seyde, dat icket hem niet en
docht to segghen . Doers beswoer by my by den leuenden God, dat
jet hem seggen soude, mer ick sweech daer op . Doers vraechde by
my, waerom dat ick niet ghebleuen en was int gelooue van de
Roomsche kereke, ende in haren dienat. Waer op is antwoorde,
Apo. 18 . a. 4 . dat is van haer gescheyden was, op dat is haer * plagen niet deel+L .Co . 6 . e.14 . achtich zijn soude, -F want de duysternisse geen gemeynschap metten lichte hebben en mach, noch Christus met Belial, noch de ge2 .Cor . 6. C. 27 . rechtige metten ongerechtigen, &c . t Daeromme moetmen wten
midden van haer scheyden . Doers vraechde by my, wat is hielt
van den seuen sacramenten, die by my eensdeels noemde . Maer ick
antwoorde, dat ick daer gants niet of en hielt, om al haren gruwelijeken afgoden dienet, die sy onderhielden, maer om dat ons
Mat . 10. d . 31 . beuoolen is vanden Heere, zijnen Naem voor de menschen to * belijden, so seyde ick, dat ick mijn gelooue hem wel belijden soude .
Hy seyde, dat is dat doers soude . Doers heb ick mijn belijdinge
Genes . 1 . a. 1 . begonnen to doers : * Als dat ick geloofde in eenen G}odt een
. Schepper des Hemels ende der aerden, zee ende wateren, ende al
Eccl . 17 . a. 9
Jaco . 3 . b. 9 . wat daer in is, eenen die den mensche ooc na zijn t beelde ge{ Deu. 6 . c.13 . schapen heeft, - Den seluen moeten wy alleene diehen, eeren ende
Mat. 4 . b.10 . aenbidden, ende liefhebben, t wt al onaer sielen, wt al onaer
Luce . 4 . a. 8 . crachten, ende wt al onse ghedachten, * want by is alleene ghoet .
t Mat .22.d .36
~'Mat .19.c .17.. Hier mede versaeckende alle -~- Afgoden, toY gouden silueren etee+ Ea. 20 . a . 4 . nen, metalen, houten, brooders, oft van wat maecsele oft weaen dat
Sap.13.14.15 .
1) »Dat het in dat geval wel jets goeda doers geweest ware :'
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sy souden mogen zjn, gelijck sy finder heyliger schriftueren versmaet // ende verboden zijn, ;- `Vent wy weten dat een afgod Fol. 198 a °.
finder werelt niet en is . Ende als ick noch sprack, soo seyde de 1 .Cor . 8 . a . 4 .
Deecken van Ronse tot my, dat jet al to lanck maecte om al to
schrijuen, ghy sout ons so veel wercks waken, seyde hy, sout ghy
v ghelooue so belijden van tbeginsel der Bybelen, is gelooft ooc
seyde hy, dat ghi deer geseyt hebt, maer wet segdy, seyde hy,
vent Sacrament des doopsels, datmen in once Kercke gebruyct,
totten welcken een yeghelijck comen moet, soudemen salich zijn?
Doen seyde ic, dat ick van der kinderen doop niet en hielt, om
dat by van Godt niet beuolen en is . lily seyde dat de besnijdenisse deer op een figuere was ende dat alle de kinderen die niet
beaneden wren int oude Testament, oft int nieuwe Testament niet
gedoopt en zjjn, die moeten verdoemt zijn . Doen seyde ick, volghende zijn woorden : De meyskens int oude Testament moesten
din verdoemt wesen . Doers verstoorde by hem, ende seyde, dat dot
maer een philosophie en was, deer is mede voort quam . Doers
seyde ick, da,t by hem schemers soude to segghen, dat de kinderen
verdoemt waren, -I- den weleken de Heere seyt dattet rijeke der Mat . 19 . b .14 .
I3emelen toe behoort . Hy seyde, dat ick deer aen looch . Ende een Inlce .l8 .c.16 .
ander Pape seyde my, dat een van Paulus diseipulen beserijft, dat
by den kinderdoop gheleert hadde van Paulo zijnen meester. Doers
aeyde ick, dat * Paulus schrjjft, dat wy ons niet en souden laten 2 .Tese. 2 . a. 2 .
bewegen van onaen sinners, noch door geeat, noch door engel, noch
door Brief, als vin henlieden ghesonden, ofte oock al waert datter
cell * Engel wten hemel quame, die ons anders wilde leeren, van Gala. 1 .a .8 .
dat first heylige Euangelie gheschreuen is, die is veruloect . Noch
seyde is hem, dat // by my bewijsen soude, waer de Heere den Fol. 199 r°.
kinderen beuolen hadde to doopen, ofte dat by soude bewjjsen, dat
de Apostelen den kittderen gedoopt hadden, dwelc by niet doers en
conste. Wederom heeft by my geuraeeht hoe lange dat ick ghedoopt Ladde geweest . Ick seyde : Noch gheen Jaer . fly vraechde,
waer, ende wie my gedoopt hadde, Maer ick en seydet hem niet,
Doeu beswoer by my drieviael by den leuenden God, ende by den
Doop die ick ontfanghen hadde, dat ick dat segghen soude . Doers
seyde ick, dat f Cayphas Christum also beswoer . fly seyde, dat Alt . 26. f. 62 .
Christus sprack . Ick seyde, dat Christus voor hem seluen spree,
maer doers by van zijnen Discipulen vraechde, en aprack by niet .
Doers vraechde by my, wit is Melt van haer Sacrament des altaers .
Ick seyde, dat ick deer anders niet of en Melt, den een onreyne,
vuyle, stinekende Afgoderije, ende eenen gruwel voor (hod . fly
seyde : hoe P gelooft ghy niet dat by deer in vleys ende in bloet
is p gelijc by opter aerdeu wandelde, ofte gelijc by aen die galge

352

IfET OFFER DES HEEftEN .

des cruyces hinck? Dat sy verre (seyde ick) dat ick dat gheloouen
soude, dat Christus vleysch ende bloet hier opter Aerden is, want
Mat . 26 . a.10 . * Christue seyde selue tot zijnen Apostolen, dat wy den armen
Joa. lz . a. 8 . souden altgt by ons hebben, maer hem en souden wy niet altijt
hebben . Doen seyde by my, dat by daer int sacrament niet en
was also, maer dattet was in gheestelijeke substantie ende dat is
my daer aen t) niet en verstont, maer dat arghument 2) hadde ouer
menich hondert Jaer voor mijn tijt ghesticht geweest, want doen
Chriatus zijn Auontmael hielt (seyde hy) nam by dat broot, ende
Mat . 26. b . 23 . gaft zgnen discipulen, ende sprat : * Neemt eet, dat is mijn lichaem .
Fol . 19 .9 v°. Ic seyde, dat het broot dat Christus // zijnen discipulen gaf, dat
Luc. 22 . b.19 . by dat haer gaf in t gelijckenisse van zijn lichaem, dat voor haer
soude gebroken zijn, gelijc by in veel plaetsen vander schrift hem
by geljjckenissen of gebeeldet heeft, to weten, in Joanne seyt hS
Joan . 15 . a . 1 . * Ick ben eenen warachtigen wijnstoc, want int wesen en was by
geenen wjjnstoc, maer hij gelijete hemseluen by eenen wijnstoc :
also was dat broot, dat Christus zijnen discipulen brat, geestelijc
Joan . G . g. 63 . een figuere van zijn lichaem, want by spreect, Joan . 6 . Vleys ende
bloet en is nergena toe nut, maer de woorden die is spreke, die
zjjn geest ende leuen . Hy seyde, dat dat daer niet op gesproken
en was want waer Christus daer niet (seyde hy) hoe soudemen
daer aen de verdoemenisse eten . Maer ick seyde : Waer dat Christua vleys ende bloet, men soude daer aen geen verdoemeniese eten,
Joan . G, f. 54 . want Christus spreect seine : t Wie mijn vleesch eet, ende mijn
bloet drinet, die heeft dat eewige leuen, Daerom en machmen dese
woorden niet letterlijck versta,en, maar geestelijc, to weten, so
yemandt tot des Heeren Auontmael ginge met de gemeente Christi,
Eph . 1 . b . 22 . daer ~ Christus thooft of is, ende by waer noch een 1- dronekaert,
~ 1 .Cor.5 .b .10. oft gierich mensche, of een afgoden dienaer, oft eenige des geljjex,
sulcken soude onbequaem zijn, om met Christus lidtmaten tbroot
1 .Co . li . e .28 . to breken, niet onderscheydende tlichaem Christi . Doen seyde hi,
datter veel onder ons waren, als dronckaerts, ouerspeelders, ofte
dier gelijcke, ende dat by suleke wel wiste . Doers vraechde ick
hem : Wie ? Hy seyde : J. de R. Ic vraechde hem, waer hi woonde .
Hi seyde : is en salt v niet seggen . Ic seyde, dat is wel wiste,
indien daer suleke in onse gemeenten waren, datmen wel wiste,
1.Tes . 5 . b .10. men soudeae 4 na luyde der scrift afdoen ende buyten sluyten 3) .
Fol. 200 r° . Doers vraechde by my noch, wie my gedoopt // hadde . Ende ala
by dat van my niet weten en conde, so beswoer by mi, maer is
4 DaaroP : zoo Van Braght .
2 ))Argument" voor argumenteering : »maar
van die redeneering of opvattinl ; n .1 . van hem, Ronsse was al eeuwen geleden
de rondsla ' ele d n,l . toen enz ."
3 De ban .
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en seydet hem niet . Doen seyde zijnen Griffier : Ick wedde v om
eenen pot wijns, dat ghijt, eer veerthien dagen, wel seggen suit .
blaer is en wilde niet wedden . Doen vraechde hi mi af, hoe dicwils dat ick dat Auontmael gehouden hadde . Ic seyde, dat ick dat
somtijts gehouden hadde, alst bequamen tijt was, met veel lieue
broeders ende austere . Hy vraechde : Wie ? Hoe heetense ? Waer
of dat is hem eenen noemde, die by by namen vraechde. Doen
vraechde by van sommige, oft ickse voor mijn broeders hielt, of
dattet maer vrienden oft aencomelingen en waren, want is hebbe
alsulc vlaemsch geleert (seyde hy) van aencomelinghen, van vrienden ende van broeders . Ick seyde : Ick meende dat ghy een Brabander waert, cont ghy wel so veel vlaemsch ? t) Ick en weet
nauwelijc (seyde hy) wat is ben, is ben by auontuer een vondeling . Ja (seyde ick) daer staet in Joannes Openbaringe van een
Beeste, * die ester Zee gheclommen is, ghy muecht van Karen ge- Apo .13 . a .1 .
slachte zijn . Doen vraechde by my, oft is niet en geloofde, dat
Jesus Christus van Maria vleysch ende bloet hadde aengenomen . Ic
seyde, dat ick geloofde, dattet * Woort, dat inden beginne by Godt Joan . l . a . l .
was, waer -I- door de werelt geschapen is, dat dat seine t vleesch + Hebr . l, a . 3.
geworden is. Doen seyde hy, dat by naden vleesche Dauids Sone t Joan . 1 .b .14.
was . Ick seyde : * Is by Dauids Sone (so Christus seine spreect) Mt . 22 . d . 40 .
hoe noemt hem dan Dauid eon Heere? Hy seyde, dat Christus dat
met de Pharisees voort en brochte, om eon Argument voort to
brengen, maar Matheus beschrijft zijn geslachte (seyde hy) van
Abraham tot Maria . Does seyde ic, dat Mattheus de gheboorte
Christi alleenlijck brochte op / f Joseph, -I- den man Marie, van de Fol. 200 v° .
weleke gebooren is Christus, Ende Lucas seyt, dat Jesus gehouden Mat . l . b.16.
was voor eon sone Joseph . Jae (seyde hy) ghelooft ghy niet dat Luce . 3 . d . 23 .
Maria Chriatus Moeder is ? Ic sey de : Jae ick, Christus apreeckt
* Alle die den wille mijns Vaders doet, dat is mijn Moeder, sus- Mat . 12 . e . 46 .
ter ende brooder. Does seyde hy, dat Christus van der vrouwen
saet is . Dlaer is seyde, dat de vrouwen seine gheen saet on hebben, want t gelijek de vrouwe vanden man is, also is den man 1 .Co.11 . b .ll .
door de vrouwe . Does seyde by dat by van Mariens substantie,
ende van Karen bloede waer . Maer ick antwoorde, dat Christus totten Joden spreect, dat by van t bouen is, maer si van beneden, Joa . 8 . b . 23 .
ghy zijt vander werelt (seyde hy) ick on hen vander werelt niet .
Daer toe spreeckt noch die Apostel, -1- dat die eerste mensche van- 1 .Co .15 . e.47.
der aerden is ende aertsch, maer die tweede mensche is de Heere
seine vanden hemel ende hemelsch . Does aeyde ick tot henlieden,
1 Zie aanteekening 1 op bl . 25 van mine
J Inleiding •, maar ook > behalve deze
Plasts, die op fol. 131 ro en 218 ro .
II .
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dat sy haer doch beteren souden van haer ongherechticheyt, veruolch ende valsche afgodissche leeringe . Sy seyden : Wy hebben
die rechte leeringe . Ick seyde, dat Paulus nochtans gebiedt, dat2.Tim . 4 . a. 3 . men sulcke schuwen soude, die vcrbieden de * spijse to nutten die
Godt geschapen heeft tot behoef van den gheloouigen, ende die z
verbieden to trouwen, ende die een brant teycken in haer con1 .Cor . 7 . a . 9, scientie hebben, want -I- het is beter trouwen dan bernen, maer
ghy lieden in contrarie ende tegen de Sehrift verbiet to nutters die
spijse, ende verbiet to trouwen, ende ghy hebt lieuer to bernen
dan to trouwen . Deeck. Wy en verbieden niet to trouwen. Bans .
Ghy doet ymmers, ghy weet wel datmen in die Vasten ende veel
Fol . 201 r•O , meer ander dagen door v lieder ge//bodt geen vleys eten noch
trouwen en mach, ende ghy lieden zijt ooc in sulc verbont getreden, dat ghy lieden niet trouwen en moecht, maer ghylieden beEphe . 5 . b .12, drijft wel suleke oncuysheyt, dattet * schandich is to eeggen, so
men dagelijex siet aen die Bastaerden, diemen v lieden thugs
1.Cor . 5 . a . 3 . brengt, daer Paulus seyt, dat men met suleke (te weten, oncuysche, dronekaerts, &c .) niet en soude eten, maer men eoudese den
Duyuel ouer geuen tot verderuinghe haers vleys . Deecken . Wy en
zijn so quaet niet, wy en willense den Duyuel niet ouer geuen, so
vole zijn ivy to beter . Mans . Ja arme menace, wildy beter zijn
dan Paulus? Maer het en belpt niet watmen v seyt, want ghy en
wilt v niet beteren . Maer wil dy op de merct, oft op eenige openbare plaetsen met ons spreken, wy zijn bereyt, op hope ofter
yemant van den onwetenden daer door mochte getrocken worden .
Deeeke. Dat en sal niet zijn, Wie soudet daer ordeelen? schippers,
vischuercoopers, oft suleke menschen? da .t waer recht om eenen
oploop, Maer wy zijn dies to softer, dat wy so veel met v spreken,
men behoorde v maer slechs ons ghelooue to verhalen, ende indien
ghijt niet en gelooft, recht daer ouer to doers .
Wy hadden oock noch veel meer ander woorden, als van heyligen aen to bidden, van den Paus van Romen, van biechten, vasten,
vaghevyer, ende telapen der heylighen i), dat veel to lane soude
9 Het leerstuk van den zieleslaaP der geloovigen, volgens
hetwelk deze na den
b
flood in onbewusten toestand bliJ'ven tot op den oordeelsdag : daarmede ving eerst
hunne zaligheid aan . Onder de zuidduitsche DooPsgezinden zJijn er geweest, die
flit gevoelen, dat trouwens van oudsher in de Christenheid voorstanders heeft gevonden koesterden . KalviJ'n heeft aan de bestriJ'dinto daarvan het grootste gedeelte
van ziJ'ne Brieve instruction eontre . . . . des Anabaptistes, Corpus Reform ., Caly.
Upp, vol . VII, 1;ewiJ'd . Ook Guy de Bray behandelt flit leerstuk -- op het voorheeld van KalviJ'n ? - in het laatste hoofdstuk van ziJj n La ravine source et ondement des Anaba tistes . De reneefsche hervormer hield bli'kbaar, schoon ten onrecite, dien zieleslaaP voor eene algemeene zienswiJ'ze biJ' hen voor iets in hun
oog biJ'zonder belangriJ'ks . BiJ' de nederlandsche DooPsgezinden hoort men van di t
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zijn nv to schrijuen, maer het voorseyde hebbe ick ghestelt nae
mijn onthouden, ghelijck sy t) veele gheschieden : maer mite dattet
alreede lange geleden is, is en soudese met iuyste van woorde to
woorde weten to setten, maer om dat ick wel weet, dat het met
en t vordert, wat men haer seyt, ende dat sy stout ende onbe- 2 :rim.3 .b .13.
schaemt zijn, soo // versette 2) icse somtijts opt cortste, haer voor- Fol . 201 v° .
houdende van int openbaer to spreken, dwelc sy weygherden, ende
sy hebben veele eenderley gheuraecht aen onse Broeders, ende
Busters, die met one in banden zijn, die alle wel ghemoet zijn tot
noch toe, die Heere hebbe lof, want sy ontsaghen die valsche Propheten veel meer eer wy haer spraken dan daer nae, maer de
I3eere weet zijn wtuercooren in sulcker vren eenen * mondt to ghe- Luce .21 .b .14.
uen, soo by belooft heeft, beter dan wy souden connen ghedencken : Want die buyten banden schenen * swack to zijn, die zijn 2 .Cor.12 . a . 9 .
soo cloeck datmen daer of verwondert, alsment siet ende hoort, de
Heer moet alleen prijs hebben van eewicheyt tot eewicheyt, Amen . Apo. 4, h . 11 .
Den Deecken vraechde my oock, oft wy voor hem niet en bidden . Ick seyde : Ja ick. Hoe heetmen my (seyde hy) onder v lieden ? Heet ghy lieden my Saulus ? 3) Ick seyde : Ick heb v somtijts
den Inquisituer hooren noemen (Doers lachten sy alley ende somtijts den Deecken van Ronse. Doers seyde by : Dat is mijnen naem .
Maer w3 hadden noch veel meer ander woorden, Maer ick latet
eensdeels by ghebreck van pappier, dat ick niet meer en gchrijue,
maer ick bidde alle de ghene die dit sien, nemet my ten beaten af .
Ende ist moghelijck laet hier of een Copye
tAntwerpen aen onse kennisse, ende
seyndt eene Westwaerts aen once
kennisse. //

Eeu Liedeken van Hans

de vette, Na de wijse : 0 Heere ghy
staet altijt in mijnen sinne.
HEbt goeden moet, o broeders van weerden
Want onsen Godt sterc ende goedertier
denkbeeld niet dan zelden . Zoo hier ;, ook fol . 206 i o last de inquisiteur, zeker
weer Titelman, de deken van Ronsse eenig vermoeden dienaang aande doorschemeren .
1 N .! . zulke woorden of gesprekken .
2 Antw~orden, afweren .
3 Als iJ'verig vervol~er der i;eloovigen.

Fol . 902r0 .
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It,onae .
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+ Jer. 51 . a . 6 .
Apo.18. b . 4.
+ 2 .Cor6
, .c. 14 .

Ronye.
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RonNe.
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Sal self den strijt ter noot aenueerden
* En by ons staen in water ende vier.
Twelf vrienden geuangen to Gent door listen
Hebben haer gestelt soo vroomlijck ter weer
Tegen die bedriecheljjcke Sophisten
flat sy ter schande quamen met haer leer .
Een wt haer, Hans de vette geheten
Ileeft zijn disputatie beschreuen fijn
Die by had met de valsche Propheten
Onder als een vraechde in desen schijn') .
tiVaeromrrie en blijft ghi niet met ons allen
Int geloof en dienst der Roomscher kerc claer
t Pat haer plagen op my niet souden valleu
Ben is gescheyden wt tmidden vin haer .
-I- Aengesien dat gemeynsehap metten lichte
De duysternisse niet hebben en sa,l
Noch dat ongerechte metten gerichte
Noch Christus insgelijcx met Belial.
Het sacrament des doopsels in ons kercke
Moetmen toecomen salmen salich zijn
Segt wat dat ghi hout van alsulcken wercke
Niet, want kintsdoop is geen beuel deuijn 2) .
Dbesnijding is daer op een figuracy
Want int oudt Testament de kinders cleen
Onbesneen, en die in dees tijt van gracy
Blijuen ongedoopt zijn verdoemt met een .
Bans antwoorde daer op int generale
Meyskens int oudt Testament na v woort

Hares .

Fol . 202 v° .

Mat . 19 . b .14 .
Luc . 18. C . 16 .

t

Hane.
Gal. 1 .a .8 .

Die moesten dare verdoemt zijn altemale
Dots maer philosophi, sprat by verstoort .
Maer ghy lout v billicx to seggen stamen
Dat donnoael kinderen zijn verdoemt
Van den welcken de Heere seyt by namen //
* Dat alsulcken dat hemelrijek toecoemt .
Daer ri e ooc eenen ae onder den hoo e
Dat een van Paulus discipulen schreef
Dat h3r had geleert van hem den kinderdoope
Siet doch vat argument dat by hier dreef .
i AI waert also dat wten hemel daelde
9 »Onder het vra en" (anneer een van hen vraa de »van iemand in dezer
voega" . Of ; »onder alles vraagde er een in dezer voege" ?
2 Divin, goddelJi'k,
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Een Engel die leerde een a,nder gront
Dan Christus int Euangelie verhaelde
Pie sy vermaledijt, Paulus oorcont.
Van wien ontfingt ghy in vorigen dagen
Den doope, in wat stede, plaets, oft huys
Mer by en creech geen besceyt op zijn vragen
Waer door had mogen comers meerder cruys .
Doers heeft hem terstont besworen die Deecken
By den leuenden God, en zijn Doop me
Dien by ontfangen had, dat by sou spreken
Doende hem bescheyt daer af opter ste .
-{Cayphas heeft Jesum Christum oock besworen
Christus die sprat, als by besworen was
Iffy sprat voor hem selfs, mer van dwtuercoren
Jongren geuraecht zijnde, sweech op dat pas .
A1 hebben wy hier bysonder gesonghen
wt die belijdinghe van Hans de Vet
Sy alle twelue spraken met nieu toughen
Het lof des Heeren verbreydende net.
Tamers duysent vhf hondert heeft gheschreuen
Daer en bouen negenveertich ') iaer
Lieten dese lieue vrienden haer leuen
* Betuygende de waerheyt openbaer .
FINIB.

" Zoo

//

ale
~ . u~tavers . Foutief .: 't moet ziJjn viJ'ftig . Zie de aanteekening op fol . 196 vo .

li,onee .

Mat . '2&f. 6'2 .
Hane .

ions .

Haue .

Joan . 18 . e .37 .
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Een Bebj .

van Haas van der

Maes, die by gheschreuen heeft in der gheuanckenisse liggende tot Waesten, jut
Jaer . 1559. Ende is aldaer om
hot woort des Heeren
ghedoodet ') .
ANno. 1559 . in October, soo was ick ghehaelt voor den Inquieiteur, om aldaer mijn ghelooue to belijden : De welcke, als is voor
hem quam, vraechde my mijn ouderdom, mijn naem, ende waer
ick hadde gheweest . Daer nae vraechde by my, oft ick herdoopt
Ephe . 4 . a . 4 . was . Ick aeyde : Ick en kenne maer * een doopsel, als daer totten
Ephesien staet, dwelcke is het doopsel der gheloouighen, alsoo MatMat. 28 . c .19, theus ende Marcus verhalen in haerlieder Euangelie, Ende oock
Mar . 16 . b .15 . als Petrus verhaelt, Actor . 2. tot den voleke diese lioorden : -}Hebt
Act. 2 . d. 38
. berou van uwe sonden, ende een yeghelijck late hem doopen in
den naem des Vaders, des Soons, ende des heylighen Gheeats, in
vergiffenisse der sonden, die zijn woordt gheerne ontfinghen, die
lieten haer dopeu . IMlerekt int selfde Capittel, ende ouerleset wel :
Act. 2 . e . 42 . * Sy braken het broot, haer quam een vreese aen, sy waren al
een siele, ende hadden alle dine gemeyn, hot welt eon cleyn kint
al niet doen en can . Daer nae vraechde by my, waerom dat is
lleu,17 . h . il . gheloofde dattet Euangelie waer was. Ic antwoorde : 1- Om dat inMat . 18. b.16 . den wont van twee oft Brie alle woorden staen
. Ende nv zijn daer
Fol . 203 v° . vier Euangelisten, als 1VIat//theus, Marcus, Lucas ende Joannes, die
alle gelijck van eenen Christo ende Messia getuyghen ende spreMat . 16 . a 16 . ken, de weleke * G}odts Sone is : Ende Godt zijnen Vader, datter
1 De verzamelaars van het Groot Ollerboek van 161
op wiei beiichten wJr
bi'
onderzoek en h unne bekendheid met famlhen nit Vlaanderen ons
J hun vli'tig
~
~gerust kunnen verlaten noemen hem Ha ns Vermeersch of Van der M aes . Van
Braght nam dit over, WiJ' weten v erder van dezen martelaar niet h et minste .
Waestene of Warneton ligt
b i n W('st-Vl~ratlrlete~t,t etl ztard1
c~r van ti cr en o p dcr
fransehe grens .
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oock eenen t Godt is, data goet to mereken aen de Scheppinghe Rom . l . c . 20.
der werelt, ende de teeckenen ende wonderen die wi dagelijcx
sien : Als koren doen groeyen, gras, appelen, kriecken, noten, alsmen sien mach . Voort machmen noch mereken dattet Euangelium
waer is : want ick hebbe ghelesen dat Christus seyt : -{- Salich zijt Mat . 5 . a . 11 .
ghy, als v de menaehen versmaden ende quiet van v seggen om Luce . 6 . c. zl .
mans Naems wille, ende daer aen liegen . Ende noch seyt Christus : * Om mijns Naems wille salt ghy ghehaet wesen van alle Mat . 10, c. ::1 .
menschen . Doers icket las, ick gheloofdet, ende nv vinde ickt waer
in my ende aen andere, ende gelooue dattet Euangelie waer is .
Nv mach een yegelijck weten, sien ende verstaen, dattet also is,
till Paulus seyt : t Alle die G}odtsalichlijck willen leuen, die moe- 2 .Ti . :3 . b . 12 .
ten veruolginghe lijden . Dus segge ick : Door alle dese getuygen,
die met lieghen en moghen, machmen wel vry spreken, ende segghen, dattet Euangelium waer is . Elck sie wel toe, daer mede quelden si my seer. Daer na vraechden sy my na de Roomsche Kereke,
oft ick niet en gheloofde dattet de reehte Kercke was, de
weleke ghefondeert is op den Steers, de -{- weleke Christus is. Ick fat . 16 . a 18.
seyde : Neen ick . Doers vraechde by my, wat kereke ick geloofde
dat de rechte was . Ick seyde : * De Vergaderinghe der Giheloo- Eph .5 .c .25 .
uigen in Christus name, als Christus seyt tot Petrum : t (shy Mat . 16 . c.18.
zijt Petrus, ende op desen Steers sal ick mijn Kercke stichten, dat is to seggen : Die een sulek gelooue hebben als Petrus
hadde, gelijekmen wel // mercken mach totters Corinthen, daer Pau- Fol. 204 r° .
lus seyt : * Wat ghemeynschap heeft den Tempel Godts metten 2 .Cor . 6 . b .16 .
Afgoden? Ghy zit den Tempel des leuenden Godts, ghelyck als
Godt spreeekt : Ick sal haer Godt zijn, ende sy sullen mijn volek
zijn . Also Mlle geloouighe, die in - r Christus Naem veraaderen, 4jn Mat. 18. c . 20 .
de rechte Kercke . Noch vraechden sy my, oft het Sacrament dat
de Kercke ghebruyckt, inde Misse, niet vleesch ende bloet is, na
dat de Priester gheconsacreert heeft, oft het niet en is het Lichaem
Christi in vleesch ende in bloedt . Ick seyde : Hoe soude dat moghelijek zijn, want daer staet int eerste Capittel int WCrck der
Apostolen, 'I' dat by ten T -Iemel is gheelommen, ende int seuende Act . 1 . b . 10.
Capittel scyt Stephinus : !- lck sic den Hemel open, ende des men- Act . 7, f. 56 .
schen done ter rechter haut Godts sitten . Eude Petrus inden l .
Brief int 3 . Capittel. seyt, * dat by verresen is, ende ter rechter- 1 .Pe. 3 . c . 22 .
hint Gods inden Hemel geuareu, so en is by dau daer niet . Doeu
vraechdc hy, oft by niet wel machtich en is daer to zjjn, door
zijn Godlijcke cracht. Ick seyde : Hy en vermach niet teghen zijn
woort : IIy is almachtich, dot kenne ic, maer tegen zijn w •oort en
Auontmael Melt Mat. 26 . b .25.
do et by niet . Doers seyden sy noch, a,ls by zijn
met zijnen Discipulen, dot by haer zijn lichaeln gaf, aIs ooc in
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den text staet, want by seyde : Neemt, eet, dat is mijn lichaem .
Maer deer op seyde ic, dat by zijn liehaem niet en gaf, maer een
brocke Broots, want alsmen mercken mach, het Overt deer terstont
.
Mt. 26 . d . 46 ~ geleuert van Judas, in der Joden handen, ende leet ooc, ende
Mt . 27 . d . 34 . Overt aent * cruys gehangen, soo en conde by ymmers niet zijn
Mat . L6 . b. 28 . Lichaem gheuen to eten, ende als by seine seyt : t Van nv voortaen
Fol. 204 v 0. en sal ick // niet meer drineken vande vrucht des wijnghaerts,
dwelek is Wijn, dat by to voren zijn bloedt heet . Leest totten
1 .Cor .lO.b.i6. Corinthen inden eersten Brief, int 10 . ende . 11 . Capitt. deer moecht
ii . c .22. ghy breeder verstant crijgen : Soo en ghaf by niet zijn Lichaem
zijnen Apostolen, maer het beteeckende zijn Lichaem . Deer nee
vraechde by my, wit ick hielt vanden Dienst diemen inde Kercke
doet. Iek seyde : Voor groote ende grouwelijcke Afgoderije . Doen
seyde by : Ghy houtee den voor die Hoere van Babylonien ? Iek
Apo .13. a . 4 . seyde : Ja, als Apocalipsis . 13 . staet, van de Beeste die beer doet
aenbidden, soo wiese niet aenbidden en wil, oft bet teeeken in zijn
bent, oft in zijn voorhooft, &c . Die beer teghen Godt stelt in zijn
wtuercoren. Doers seyde by my, dat wy niet en souden connen
betooghen, dat onse Kereke, to weten, vande Herdoopers (alsoo
syse noemden) gheweest heeft ouer ') veertich Jaren, ende bare
Kereke gheduert heeft, &c . Doers seyde ick : Wy en setters onse
Kercke in gheen register Boeeken, als de Roomsche Kercke doet,
men soudese to haest vinden, want elc soecktse to mete to doers
oft to dooden, ende sy en heeft (soo de Roomsche Kercke heeft)
den Keyser oft den Coninck niet to hulpe, maer de Keyser oft
Coninc oft Prince soeckense met neersticheyt to mete to doers .
Dlaer ick sal v wel betooghen, dat sy van duysent vijf hondert
.
16
.
c
.18
.
ende neghenenvijftich Jaeren is, want Christus is de -I- steers des
Mat
Act, 4 . a . 11 . Fondaments, ende ist sint dier tijt dat by gecruyst is . Doers seyEph . 2. b .19 . den sy : Jae, de Roomsche kereke, want van Petro is sy inghestelt, bet 2) was den eeraten, deer nee alle heylige Pausen, alle
heylighe Doctoren, als Jeronimus, Augustinus, Ambrosius, Ber-f f
Fol . 205 r° . nardus, de welcke de vier Doctooren zijn vande heylighe Kercke,
wilt ghy dese niet gheloouen, daert soo geleerde manners waren ?
Ick seyde : Ick gelooue alleene Godts woort . Noch vraechden sy
my, oft ick niet en gheloofde in God den Vader, God den Sone,
God den heylighen Gieest, drie persoonen ende een warachtich God .
Ick seyde : Ick en vinde maer een persoone in de Schriftuere 3).
1} No . 1 1562 : »bouen".
2 In ails uitgeven toch foutief . Het Groot Otferboek van 1615 verbeterde »het"
in »hiJ'" .
3neze afkeer van bJi' de aanduid'n
~ bo' van het goddelia' k vezen of van de drle~
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Sy vraechden, vie het was . Tck seyde : * Christus die heeftmen Bar . 3 . d . 38 .
ghesien ende ghehoort, maer den t grader en heeft noyt yemant +Joan . 1 .b .18 .
ghesien, wie goude connen seggen, wat persoone dattet is, want
by is -F onsienlijck . Pen heyligen Geest en heeft oock noyt yemant LTi, 1 . b . 17 .
gesien, dan men heeft wel als een * Duyue op Christum sien dalen, Mat . 3, b . 16 .
maer een Duyue en can geen persoone zijn . Doen seyden sy : (Thy
en ghelooft niet Batter Brie persoonen zijn ? Ick seyde : Neen ick,
of men betoochtse my met de Schrift, maer ick bekenne Bat sy
Brie int wesen zijn, maer nochtans een t warachtich God I) . De Den . 6 . a . 4 .
Vader en is de Sone niet, noch de Soone en is de heylighe Gheest 1 .Cor. 8 . a . 6 .
niet : Den Vader bekenne ick voor den Vader, Jews Christus voor
zijnen Sone van hem -I- wtghegaen, Pen heyligen * Geest vanden Joan . 17 . b . 8 .
Vader ende den Sone beyde, 1VIaer nochtans onuerscheyden een *Joanl5 .c .26G
waerachtich Godt . Doen vraechde by my, oft Christus zijn vleesch
ende bloet van Maria niet aenghenomen en hadde . Ick seyde : Men
soudet my moeten betoogen . Sy seyden : Hy is vin Dauids Zade .
Tck seyde, Bat by wt Dauids Zade geboren is, maer Bat by zjjn
vleesch ende bloet van Marie a,engenomen soude hebben, Bat en Mat . 11 c . 188
betuycht de t Schrift niet . Leest Lucas jut eerste Capittel, da,er ~ Luc . 1 . c . 30 .
de Enghel seyde : ;- Ghy suit be//urucht werden, ende noch daer Fol . 205 v° .
na, als Maria seyde : Hoe soudet geschieden, nademael dat ick
gheenen man bekent en hebbe ? De Enghel antwoorde, ende seyde
De heylighe Gheest sal van bouen in v comen, ende de cracht
des Alderhoochsten sal v omschijnen, daerom oock Bat Heylige Bat
geboren sal worden, sal Gods Sone geheeten worden . Dese bedencket, by seyt : Dat Heylige . Noch seyt Paulus, * Bat den eersten 1 .Cor.15 .e .i7 .
Adam vander Aerden Aertsch is, mass den tweeden de Heere vanden EIemel seine . Leest int 1 . Con . 15 . daer mueeht ghijt wel
mercken . Oock Hebre . 10 . daer Paulus seyt : t Daer om als by Hebr . lU . a . 5 .
inde werelt coemt, seyt by : Offer ende gauen en hebt ghy niet
ghewilt, maer een lichaem hebt ghy my bereyt . Noch Joan . 16 .
daer Christus seyt, ;- dat by van zijnen Vader wtgegaen is, ende Joan . 16 .d .28 .
inde werelt gecomen, ende noch veel nicer ander plaetsen als int
8 . 9 . * Ondersoect de Schrift, t Joannes Euangelie ende -IEpiste- Joan . 5 . d . 29 .
len . Doen vraechdc by, oft by glicc~Yi subst~,ntie van Maria gheno- } Joan
. 1 . ail .
eenheid den term »h ersoon" to bezigen is onder de nederlandsehe Doolsgezinden
sPoedig vriJ ' algemeen geworden . ZiJ ' vielen de kerkleer op Bit punt nietJ'uist aan
maar 't was wel eene van hunne afwiJ'kinggen van deze, die hunne togenstanders hun
gaarne ontlokten en verweten. Hun bezwaar la ~'niet maar in het onbiJ'belsche van die
uitdrukking •~ bliJ'kbaar vonden ziJ', Bat men bJ i' p
~ ersoon naar ~ewoon sprackgebruik
alleen aan een mensch kon denken . Zie lloekstra Be inselen . (ler oude Doo s ezinden, 1863, bl . 257 .
9 %ie de Inleidin~, hl . 3h, 36 .
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men en hadde, als suygen ende anders . Ick seyde, dat sy hem

Lna 2 . d . 22 . * gheoffert hadde, als by ghebaert was, t Sy wont hem in doec} Liic . l . a . 7 . ]den, ende leyde . hem in een cribbe, voort vintmen dat sy surge
Luc. .̀: . f. 42 . voor hem ghedraghen heeft, ghelijck als by -I- twelf Jaer (Hit zgnde,

vcrloren was, doen sochten sy hem, ala sy van Jerusalem quamen,
da,er staet da,t si hem met neersticheyt sochten, ende droeuicli wareu . Doen vraechde hy, oft by diet gesoghen en hadde . Ant .
Lnc. 1 t . c. 27 . Christus sprack, als de vruuwe seyde : * Salich zjjn de borsten die
ghy gesoghen hebt : Ja vrouwe, salich is hy, die mijn woort hoort,
ende dat bewaert. Vrage. Wat dunct v ? Segt v goetduncken . Ant.
Fol . 206 r°, Dyer ick Been bescheyt inde // Schriftuere af en hebbe, daer of
en derf ick niet spreken, het goetduneken en gelter niet . Noch
vraechde by my, oft Christus niet van Dauids Zade en was . Ick
seyde : Hoe soude by van Dauids Zade zgn, want Christus seyde
Mat. l .~. . d. 40 . selue (* doen de Phariseen vraechden, wiens sone by was, oft by
Dauids sone niet en was) Hoe coemt dat Dauid hem een Heere
Ps. 110 . a . 1, noemt? daer by seyt : 1- De Heere heeft gheseyt tot mijnen IIeere,
Act, l. d . 35 . pit tot mijnder rechterhant, tot dat ick uwe Vianden legghe tot
een bancke uwer voeten . Dauid noemt hem zjjn Heere, hoe soudt
dan zjjn Bone wesen ? Sy en wisten 1) wat segghen . Doers seyde
Rum . 1 . a . 3 . ick : Ick kenne dat by wt -I- Dauids Zade gheboren is, ende niet
9. a . 5 . van Druids Zade . Doers seyden sy : Daer staet Galat . 4, dat by
ghemaect is van Bender vrouwen . Ick seyde : Bat voecht qualijek,
dat Ben vrouwe Ben kint makers soude, en segghen niet alle antler
Schriften : Wt Bender vrouwen ;hebooren ? fly seyde : Ick soude wel
in veertich plaetsen toogen, dat by van Dauids Zade is . Maer by en
wildet niet betooghen . Doers seyde ick : Heeft sy hem van den * HeyLuce . 1 . C. 31 . lighen Gheest ontfanghen, het en can dan van Dauids Zade niet zijn.
Noch vraechdc by my, waer de menschen ghinghen, als sy van
deaer Werelt scheyden z) . Ick seyde : Sy ontslapen inden Aeere, als
de Schriftuere betuycht, to weten, de t Gheloouighe . Hy vraechde,
1 .Cor .15 .f.51, waer de Sielen ghinghen . Ick seyde : Paulus seyt, -I- dat by we!
1 .Tes .4 . b .13 . woude ontslapen zijn nae den vleessche, ende by Christum thugs
+ 2 .Cor .5.a .8 . zjn, alsoo is mijn ghemoet
. Doers vraechde hy, waer de antler
Sielen ghinghen . Antwoort . lle Schriftuere en verhaelter niet af,
ick en soude ooc niet conneu segg~u, /J waer sy gaen . Vraghe.
Fol . 206 v° . tiVat , duncl.t v direr .if? Sy ;a,en yewer . Antwoort . Ick latet in
Gods desticie [voorsienicheyt .1 3)
1 Zoo alle uitgaven . Eerst het Grout Offerboek van 1615 ; >> wisten niet'' .
2 Zie de aanteekenin o p fol . Ot r .
3 Deze oP heldering heeft reeds de uitgever van nO . 1, 1562 bier bJi'geschreve1r .
Bli'kbaar
had hiJ ' ht~t on6ineel voor rich en wilde hiJ ' tlaarin dit vreernde woor~ ~
J
niet veranderen . Zie de aanteekening o fol . 192 r~~ en Inleiding, b1 . '22 .
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Doen vraechde hy, wat ick hielt van die verrgsenisse der dooden .
Ick seyde : Alsoo tot den Corint. 15, staet, inden 1 . Brief, daer
Paulus seyt, * dat dit sterffelijcke aendoen sal dat onsterffelijeke, l .l ;or .l5 .f .51 .
ende dit eerganckelijeke dat onuerghanckelijcke, ende dat dit seine
lichaem alsoo verrijsen soude . Hy en wiste daer op niet to segghen .
Doen vraechde by my, waer de kinderen gingen, die sender doopsel storuen . Iek seyde : Daert Godt belieft . fly vra,echde, oft sy
salich zijn souden . Antwoort : Christus heeft de kinderen ghebenedgt, ende geseyt : -IAlsulcken behoort dat Rijcke dcr Ilemelen Nt . 19 . b. 14 .
toe . Vrage : Ghy segt dan datse salich 4jn ? Antwoort : ilebben sy
dat Rijeke der Iiemelen, sy zijn gheluckich ghenoech. Vrag. each i),
sy zijn verdoemt, lots claer . Antwoort . Men leset totten Rom . 5 .
daer staet, -I- dat als door eons menschen onghehoorsaemheyt do ium . 5 . b . lti .
loot coemt, also door eens menschen ghehoorsaemheyt hot leuen
coemt ouer alle menschen . Noch vraechde hy, oft ick de Ouericheyt niet onderdanich wilde wesen . Antwoort . Jac ick mijn heercn, also verre alst niet tegen Gods ghebodt en is, want Petrus
seyt, * dat hot moor gheoorloft is Godt ghehoorsaem to zijn, da .n Act . 5 . d . 30.
de menschen . Doen vraechde by my, oft ick voor de heeren niet
sweeren on wilder Antwoort. Noon ick . Vraghe . Men moot de
Ouericheyt onderdaen wesen, Paulus ende Petrus leerent . Antwoort .
Christus seyt : t Ghy on cult in gheenderley manieren sweeren, Mgt . 5 . d . 34 .
noch by v hooft, maer uwe woorden sullen zijn, Jae dat iae is,
ende noon dat neen is, al dat daer bouen toe ghe//daen wort, dat is Fol . 207 r° .
van den quaden, Ende noch, 2 . Cor. L Jacob. 5 . Daer nae vraechde z .Cor . l . 617 .
hy, oft wy niet ghehouden on waren de waerheyt to segghen . Jaco . 5 . C . ll.
Antw . Jae wy wel . Vrage . Segt my uwe medeghesellen . Ant .
-'i Onsen naesten to beschuldighen, en is de waerheyt niet, Chris- LJoan .3 .b .16.
tus en leert dat niet . Doen beswoer by my by den leuendighen Mt . 26 . f . 62 .
Godts Soone, Jesum Christum, dat ickse segghen soude . Ick seyde
Ick on achte uwe besweeren niet, hot is Toouenaers werck . Doen
seyde hy, dat wy ghehouden waren to doen teghen Godts ghebodt,
om het besweeren wille .
Men gnelde my seer, met die den * gichtigen brochten '), seg- Matt. 9 . a. l.
gende, door tgelooue van die hem brochten, dat zijn sonden vergeuen waren, ende also door het gelooue van vader ende moeder,
de kinderen oock inden doop . Maer by en seyt niet : Door haer
gelooue van die hem brochten, maer daer staet alleen : -I- Siende Marc . 2 . a . 5 .
Lnce . 5 . c . 20.
haer ghelooue aen .
1 0 wee!
2 Aanhalingb uit het verhaal van den door 'icht
verlamde den » bgeraakte"
~
Jezus Ii u n eloof ziende wide tot h e m : uwe zonden zi'n u ver even .
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tiVt liefden hebbe is also vole geschreuen, ist dat ick v niet
recht geschreuen en hebbe, neniet my ten besten af, maer ick
rneyne v na de rechte Schrift geschreuen to hebben, nemet in
Ro. 16 . b . 15 . dancke. Vaert weL -I- Ick doe de Yrienden alomme seer hertelijc2.Tes . 5 . a 25 .
ken groeten, biddende, " dat sy voor my bidden. Weet
dat ick goets moets ben, bhelouet
Ro. 16 . C. 23 .
sy de Deere. t De ghenade
des Heeren sy met
v lieden a1len .
AMEN . //

Eeii Lietlekeii van Halls

Fol. 207v0 .

vander Ma,es, Na,e de wise, Va.nden sij .
Psalm . Ofte, Tyrannich werck vol
archs ghedronghen .
Tyrannich werck spoortmen nv alle weghen
Waer gliy ter werelt wilt keeren oft gaen
Alsulcx versocht') Hans van der 1'Ia,es ter deghen
Als by op de pijnbaneke was gelaen
Wat grooter smert en pijn ter baen
Heeft by ontfaen
Sijnde in handers van die wreden
Daer by die waerheyt. vroomlijck heeft beleden .
Waerom hout ghy dEuangely warachtich
Hy heeft geantwoort : * Om dat alle woort
Staet in den mondt van tween oft drien crachtich
Vier Euangelisten zijnder ghehoort
Mattheus, Marcus, Lucas accoort
Joannes voort
Die al ghetuychenisae gheuen
Van eenen Messia en Christo verheuen .
Sy seggen alle, dat by is t Gods soone
-!- Een (xodt isser, to mercken ist aen dien
Als aen de scheppinge der werelt schoone
Teeckenen en wanderers die geschien
Als worn, gras, appelen doers groeyen
Soomen mach lien
Noch machment mereken oock by desen
Dat welck ghesproken heeft Christus gepresen .

Vra .

Antes .
*Deu .17 .b .11 .
Mat . 18 . b .16 .

Mat. 16 . e .16 .
+Rom,1 . c .20 .

9

Ondervond .
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* Salich zit ghy, wanneer als v versmaden
De menachen, en seggen van v alle quaet ; /
Om mijn Naem, en met luegens v beladen
Ghy suit oock worden van alien ghehaet
Doen ickt las, geloofde iek soot staet.
Beuijn t) de daet
Aen my en ander waer to zijne
En geloof dEuangelium ten fij ne .
Tsacrament datmeu gebruyct indelli,ye
Na dat de Priester heeft geconsacreert
Is dat niet tlichaem Christi ghewisse
In vleesch en bloedt , sooment ter Merck vseert ?
floe sou dat 4jn? Lucas gheeert
In Actis leert
Int eerste met een schoon verclaren
1- Als dat Christus ten Hemel is geuaren .
Wat hout ghy vanden dienste inde kercke
Voor groote grouwelijeke Afgodery
Houdt ghijt voor die Hoere van Ba,bels «ereke?
Jae, -!- ghelijck alst staet in Apocalipsy
Niet connen betoghen suit ghy
Dat gheweest sy
Bouen veertich Jaren, to weten
V lieder Kercke, herdoopera gheheten .
Wy en settense in geen Register boecken
Ghelijck ala is der Roomscher Kercken aert
Want elck om to niet to doen haer soecken
Heeft niet to hulp den Keyser hooch verclaert
(Als de Roomsche) oft Prins vermaert,
Elck haer aenvaert 2)
Maer sy ist of van Christus tijden
'" Den stem des Fondaments `vy hem belijden .
Wilt ghy oock de Ouerheyt obedieren
Ja, alst niet is teghen tghebodt deuijn
(Sprack hy) mijn heeren in alle manieren
Wilt ghy oock sweeren voor de heeren fijn /l
t Want ghy moet onderdanich zijn
DOuerheyt dijn
Petrus en Paulus bey so leeren
Neen, Christus seyt : -I- Ghy en suit gheeneins aweeren .
1 Van »bevinden" : »zie flu hoe dit aan mJ i' en anderen waarachti ~r bliJ'kt en geloof
dus eindeli'k het Evangelic 'twelk dit leert" .
2 Te li'f aan aantasten .

Mat . 5 . a . 11 .
Luce . 6 . c . 22 .
Fol . 208 r° .

Yrag .

Antw .
Acto . l, b, 1(1 .
Yrag .
Antw .
Vrag .
Antw .

vo.
Ap 1:3 . a .4 .
Antw .

Mat . 166 c .18 .
Act. 4 . a . 11 .
Yrag.
Antw .

Yrag .

Fol. 208 v° .

Rom.13. a .1 .
1 .Pet . 22 b .13.
Antw .
+ Mt . 5 . d . 34 .
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Antes.

Vrag .
Antes .

Mt. 26 . f. 62 .

Jaco . 5. a . 6 .
+ Jone. 3 . b . 5.
Mat . 12 . d . 41 .
* Joel . 2. a . 1 .
Seph . t . C . 14 .
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En behoort ghy niet de waerheyt to segghen ?
Ja wy wel, heeft Bans tot haer geseyt
Van v meegesellen wilt ons wtleggen
Daer op heeft by geantwoort met bescheyt
Datmen den naesten schult opleyt
Date gheen waerheyt
Christus hout ons sulcx niet to voren
* Doen hebben sy hem sterckelijc besworen .
Hans sprack : V besweering ick niet en achte
Pat selue is der toouenaren werck bloot
Daer vielen die fel honden aen onsachte
Met pijnen en tormenten swaer en grout
Maer zijnde in alsuleken noot
Pat Godt gheboot
Daer heeft by niet of willen wenden
Maer bleef daer vast by als een Heldt ten enden .
0 ghy Regenten der stadt van Waesten
Wilt opmercken, en siet wat dat ghy duet
Betert v leuen doch met grooter haesten
-h Want ghy stort dat onnosel Christen bloet
-{- Doet als die van Niniue vroet
Opreclite beet
* Siet, den dach des Heeren sal naken
Dan moet ghy reeckening doen van v aaeckeu .
F I N 1 S . //

BEN TESTAMENT VAN LENAERT PT.OUIER .
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1)it is een
(1
Testament van Lenaert

Fol . 209 ro.

Plouier, het welek hy zijnen kinderen nae
gelaten heeft, doen by gheuangen lach om
het woort des I3eeren tot Antwerpen, ende
heeft aldaer zijn leuen ghelaten, jut
Jaer 1559 . Te rekenen tbeginsel des Jaers
van I'aesschen af' t) .
LIeue ende seer beminde kinderen N . out zijnde, &c . Doen v
lieder Vader van v gheuomen werdt, * niet om quaet doens wille, 1 .Pe . 4 . b . 15 .
dan om het t getuychenisse Jesu, ende om dat ick v lieden bemint t Apo . 1 . a . 9 .
4 Daer Lenaert's dood -- hiJ' is to i;•eliJ'k met twee vrouwen op den Steen to
Antwerp
en in een zak gestoken en zoo
~
in eenJ
winvat verdronken -- den laden
April plasts vond eli die datum in dat J'aar voor Paschen vigil, is het J'aar daarvail
naar ante tiJ'drekenin~ g niet 1559, maar 4560 : Antwerpsch Archievenblad, 1X ,
i'zonderheden over hem ontvingen de uitggivers van het tweede Groot
hl . 7, 14 . BJ
Offerboek 1617, van zijn zoom : aldaar hl . 275, 276, over enomen bi' Van Bra ht,
1)1 . 270--~?72, waaraan het volgende is ontleend . Deze zoon was reeds als klein
kind naar
ekomenFriesland
: de vader had zJ i'ne vrouwg~
Mae yken met hare vier
'one kinderen uit Antwer en daarheen ezonden met plan om zelf to vol en
als hiJ' ziJ'ne zaken zou hebben ereggild
. Eer het echter zoover kwam, wend hi'J
~'
dicht hiJ' AntwerPen gevangen genomen . De schout vond intusschen niets dat hi'J
kon con6skeeren . Lenaert's ggoed was dus al in veiligheid gebracht . Te Franeker
hebben nor~ lang twee Mennisten gewoond, die in den nacht van ziJ j n dood getracht hebben aan de poort van den Steen iets van ziJ'ne laatste woorden of
klachten op to vangen : Groot Od'erboek, hl. 276 ;~ Van Braght, hi. 274 .
Lenaert had to Meenen gewoo , was daar fabrikant van wollen lakens geweest
een geacht man die na in 1555 tot de gemeente der gedoopten to ziJjn gekomen }
eene herbenoeming tot keurmeester van de wollen lakens het »waardeerschaP"
afwees omdat hiJ' geen eel wille afleggen en toch al liever niet met de overheid
in aanraking kwam . HJ
i' was toen de stall ontweken en had zich later to AntwerPen neergezet, waar hiJ' een zJ
i'dehandel dreef . In de gevangenis werd hiJ' door
ziJne ouders en ziJjn schoonvader bezocht ; de laatste een meenensch burger van
aanzien, deed smet eschenken aen den mark raaf ' en met to betoo en dat Plovier einenlJ
i'k alleen voor zaken to AntwerPen had vertoefd, nog Pogingen om hem
~
vriJ' to kriJ'gen . In de ontvangsten
op de rekening van den markgraaf komt hi'J
o
voor als sLenairt Plumer'' .
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hebbe tot inden doot, wilde oock wel, als ghy tot uwen veretande
Mat . 6, d . 33 . ghecomen zijt, dat ghy uwe salicheyt waert soeckende, soo -I- Christus ons gheleert heeft . Daerom hebbe ick v lieden een cleyn vermaninge geschreuen, op dat als ghy tot uwen verstande gecomen
zijt, ditte gedenckende, uwe saliche3 t muecht soecken .
Daerom lieue kinderen, siet dat ghylieden v Moeder ghehoorExo . 20, b .12 . saein zijt, ende in eeren hout, want daer gheschreuen staet : * Eert
vader ende moeder, op dat ghy langhe leuen mueeht op der AerExo. 21 . b .17 . den, eude dat het v wel gae, t want eoo wie vader of moeder
Lea. 20 .a .9 . vloect, die sal den doot steruen . Oock niet wederspannich oft wePro. 20 . c . 20 . dersprekende, niet kijfachtich, maer vriendelgck : Ooc niet liegende,
Sap. l . b . ll, want daer geschreuen staet : T De wont die liecht, die doot de
Fol . 209 v° . siele, want een luegenaer // en heeft geen deel int rijeke Godts,
Apo . 21, a . 8 . Ja dims * deel sal indeu vyerighen Poel zijn . Oock uwe handen
+ (ie . 3 . b . 19 . t gheerne tot den wercke stueren, uwe moeder helpen den cost to
Eph . 4 . C . 28 . winnen . Oock gheerne leeren een Boeck in de hant nemen, op dat
ghy, als ghy tot uwen verstande ghecomen zijt, uwe salicheyt
muecht soecken . Oock altijts gheschickt in uwe woorden, ghelijek
het kinderen betaemt, ende als ghy tot uwen verstande gecomen
z~~t, so neemt een Testament in de handt, eude siet wat Christus
2 .Tiui .3 .b .1G . ons daer nae ghelaten ende gheboden heeft, 1- want alle Schriften
van Godt inghegeuen, zijn nut tot leeringhe, tot straffinge, tot
beteringe, tot onderwijsinge finder rechtueerdicheyt, dat een mensche
Tit. 2, b . 11 . gods sy volcomen, geschict tot alle goede wercken, * Want d e
genade (hods is verschenen, die daer heylsaem is, alien menschen,
ende leert ons, dat wy sullen verloochenen dat ongodlijek wesen,
de wereltlijcke lusten, ende sober, rechtueerdich leuen in deser
I)eut . 8 . a . 3 . Werelt, -I- want de mensche en leeft niet alleen by den broode,
Mat . 4 . a 4 . maer by elcken woorde dat wt Gods monde coemt . Siet lieue kinderen, dat des Heeren woordt een spijse der Sielen is, daer de Siele
by leuen moet, ende die hem nae dese woorden niet en voecht to
leuen, dien is de eewighe verdoemenisse toe geseyt, gelgc Christus
Het Groot Ofl'erboek van 1617 vermeldt zes brieven van hem aan de ziJ'nen, uit
de gevangenis geschreven . Behalve dien, welke hierboven staat ofgedrukt neemt
het nor~ een tweeden, aan ziJ'ne huisvrouw gericht, op : zie dien achter deze uitbgaaf van het Offer des Heeren . Het testament aan ziJ'ne kinderen bevat niets dat
uit een godsdienstig oogPunt karakteristiek is : alleen de gewone waarschuwingen
voor de straf, die de ongeloovigen wacht, en heenwiJ'zingen naar de riJ'ke beloften
aan de wedergeborenen gageven, die deze even als Christus door druk en lJi'den
moeten beerven . Vooraf gaan vermaningen tot gehoorzaamheid aan hunne moeder ,
behulPzaamheid Jagens haar biJ' de zor~' voor haar en hun onderhoud »geschiktheid" in hunne woorden en om straks vliJ'tig het Nieuwe Testament to lezen .
Plouier toont in ziJ'ne brieven minder ontwikkeling dan men, op ziJjn stand afgaande > van hem verwachten zou >; niet meer dan by . Hark Van der Maes .
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seyt : * Voorwaer, voorwaer segghe ick v : Ten sy sake dat yemant Joan . 3 . a. 5 .
herboren worde, die en sal het rjeke Gods niet sien . Daeromme
seyt Christus : t Betert v, ende ghelooft den Euangelio, -1 want de Mar . i . b . 15 .
Bijle is aen de wortel der Boomen gestelt, elcken Boom die geen + fat . 3 . a .10 .
goede vruchten voort en brengt, sal afghehouwen, ende int vyer
gheworpen worden . Daerom lieue kinderen, siet toe dat ghi dese /f
straffe zijt ontuliedende, want * soo wie den Euangelio niet ge- Fol. 210 r° .
hoorsaem en is, die sullen pijne lijden, dat eewige verderuen van
dat aensicht des Heeren .
Och lieue kinderen, siet doch wat een straffe salder comers ouer 2 .TesK .1 . a . 8 .
den ghenen die den Euangelio niet gehoorsaem en is, eewich dat
aenschijn Gods to deruen, ende eewich pijne • te lijden. Daerom
lieue kinderen, schiekt v doch binnen dat ghy tijt hebt, al ist
datter wat drucx ende tribulatie opstaet ouer die den Euangelio
soecken gehoorsaem to zijn, het en sal niet langhe dueren by dat
eewich is, f want door veel drucx ende tribulatie moeten wy in- Act . 14 . d . 22 .
gaen in het rijcke Gods . Daerom seyt Petrus : -I- En laet v niet 1 .Pe. 4 . b . 12 .
verwonderen, als ghi doort vyer ondersocht wort, als oft v wat
nieus gheschiede, maer verblijt v daer in, dat ghy deelachtich zijt
des lijdens Christi, op dat ghy inde tijt der openbaringe groote
vruechde ende blijschap hebben muecht . Oock heeft Christus onse
Leeraer ende Meeater, selue moeten door * druc ende lijden in het Luc . 24 . c. 25 .
rijcke Godts gaen, ende de t Knecht en mach niet beter zijn dan Mat . 10 . c.24 .
zijn Meester, maer het sal den knecht ghenoech zijn, dat by sy
ghelijek zijn Meester. Daerom seyt hy, dat by niet en is ghecomen om vrede to brenghen op der Aerden, maer het sweert, want
by aacht wel van to voren, dat de werelt quart soude connen
lijden t), gelijc als zijt vanden beghinne niet en heeft connen lijden,
want sy hebben de * Propheten vanden beghinne veruolcht, al wart Mat . 5 . a. 12 .
dat sy haer beroemden Godt to hebben tot eenen Vader, nochtans
en hebben si het goet niet connen lijden, dat haer de Propheten
waren seggende ende waerschouwende . t Daerom hebben syse ooc Mat. 23 . e . 33.
veruolcht, is gesteenicht ende // gedoot, Ja Christum selue en heb- Fol. 210 v° .
ben sy niet gekent, daer by so veel teeckenen ende crachtighe
daden onder haer dede, * maer hebben hem ghecruyst . Och lieue Mat . 27 . c. 26 .
kinderen, neemt dit ter herten, dat Paulus seyt : t Die Godsalich 2 .Ti . 3 . b.12.
wipers leuen, die moeten veruolginge lijden, ende en latet doch
hierom niet uwe salicheyt to soecken, om een cleyn lijden, -1- want Rom . 8 . b.18.
dit lyden en is doch niet weert to vergheljjeken de heerlijcheyt,
die aen ons gheopenbaert sal worden, want * gelijek des lijdens 2 .Cor.1 . a . 5 .
Christi veel ouer ons coemt, so coemt ons ooc veel troost door
1 N .! . datgeen wat hiJ ' haar verkondigen zou.
II .
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Apo . 2 . b .10. Christum, want daer staet : -I- Siet, de Satan sal sommighe van
inden kereker werpen, ende ghy suit thien dagen tribulatie hebben, maer zijt getroost, ick sal v de Croone des leuens geuen,
Apo. 3 . b .10. want ghy dat woort mynder k lijtsaemheyt behouden hebt, so wil
ick v ooc behouden voor de vre der tentatien, die ouer de gantsche
werelt comen gal, om de gene to tenteren die op aerden woonen .
Siet, is come haestelijck, hout dat ghy hebt, op dat niemant v
Croone en neme, So wie verwint, die wil is tot eenen Pilaerne
inden tempel mijns (hods maken, by en sal niet meer wtgaen, is
Apoc . 2 . n . 7 . wil den naem mijns Gods up hem schryuen, is * den verwinnenden die wil ick vanden houte des leuene to eten geuen, dat daer
midden inden Paradijse Gods is, Ja dien en sal geen leet geschie.
Apoc . 3 . a . 5 den van de tweede doot, Jae so t wie verwint, die sal met witte
cleederen gecleet worden, ende is en sal zijnen naem wt het boec
des leuens niet doen, ende ick sal zijnen naem belijden voor mijApo . 3 . C . 21 . nen Vader ende voor zijnen Engelen, Ja {- wie verwint, die wil
is geuen met my op mijnen stool to Bitten, so is verwonnen hebbe,
ende hebbe met mijnen Vader op zijnen stool geseten . Ja lieue
Fol . 211 r°, kinderen, siet doch // wat schoone Beloften den verwinnenden toe
Mat, t0 . d . 28. gheseyt zijn . Daerom en * vreest dock de menschen niet, die ons
eenen corten tijt hier moeghen wat lijdens aendoen, want nae down
Apo .14 . b .13 . druck t Boo sullen wy doch rusten van alien onsen arbeyt, onder
+ Apo . 6 . a . 9 . den -I- Altaer, met den genen die oock ghedoot zijn om Gods woorts
Apo . 7 . a . 9 . Wille, ende sullen verschijnen met veel duysent Heylighen, ~' ghecleet met witte cleederen, palmen in hare handen, roepende met
Apo . ?. b .10. luyder stemmen, seggende : 1- Salicheyt sy hem, die op den stool
Apo . 7 . b . 16 . ons Gods sit, ende den Lamme . 1- Sy en sullen niet moor hongeren noch dorsten, noch de Sonne eu sal niet moor op haer vallen,
noch geenderhande hitte, want de ileere wil haer licht zjn, ende
sal silo tranen van haer oogen afwasechen, ende zijnen naem sal
Apo . 21 . C. 23 . in haer voorhoofden 4jn, ende daer en sal * geenen nacht zijn,
ende si en sullen goon licht der keerasen behoeuen, noch hot licht
der Sonnen, want (hod de Heere wise verlichten, ende sy sullen
regneren van eewicheyt tot eewicheyt .
Aldus lieue kinderen, neemt dit doch ter herten, siet op dose
Apo. 2 . a . 7 . schoone beloften, t den verwinnenden beloeft, ende niet den -1- af+Jer.17 . b .15 . ualligen, want die zijn index Aerden geschreuen t) . Aldus lieue kinEsa . 55 . a . 6 . deren, siet toe den Heere to vreesen, * binnen dat v de Heere tijt
t Mat .Z ;,,a.13 . gheeft, want by sal comen a- alsment niet en meynt . Daerom zgt
wakende ende weest heir verwachtende, tegens dat by is comende .
Q Dit is hot Testament dat ick v lieden na late, gheschreuen
1 Namen in het zand geschreven en dus welhaast uitgewischt, vexga an .
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tot Antwerpen op den Steen, daer ick gheuanghen lath, om het
ghetuychenisse Jesu. By my uwe
Vader, Lenaert Plouier . //
Q

Een Liedeken van Le .

Fol . 211 v0.

Plouier, Nae de wijse : Wel
hem die in Gi-odts vreese staet.

DTestament van Lenaert Plouier
Aen zone kinders goedertier
TIy heeft in goeder trouwen
Twoort Gods haer voor ghehouwen .
Dat by gheuanghen Overt gheleyt
Tantwerpen, t twas om gheen quaey feyt
Maer om tghetuyghenisse
Jesu Christi ghewisse .
Als een goet Vader totter doot
Heeft zijn kinder wt liefden groot
Vermaent, daer by lath stille
Het waer wel mijnen wille,
Als ghy tot v verstande quaemt
Dat ghy v salicheyt waer naemt
- So Christus onsen Heere
Vermaent heeft in zijn Leere .
Daeromme lieue kinder siet
Pat ghy v lieder Moeder niet
Onghehoorsaem wilt wesen
* Maer houdtse in eer nae desen .
Want die Schriftuere aldus leert
t V Vader ende Moeder eert
Op dat ghy Lang muecht leuen
En v wel gae hier beneuen .
Want wie also dat quade soect
4- Dat by Vader oft Moeder vloect
Die sal daer mee verweruen
Dat by de doot sal eteruen .
Oock niet wederspannich en zijt
Oft wederspreeckend teenich tyt
G}hy en cult oock niet kjjuen
Maer vriendelijeken blijuen .

1.Pe .4 . c . 15 .

Mat . 6. d . 33 .

Tob. 4 . a. 2 .
Exo. 20 . b .12 .

Exo. 21 . b .17 .

Pro . 20 . c. 20.
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Sap. l . b . ll .
Gene . 3 . b .19 .
Eph . 4 . c . 2£i .
Eph . 4, r . 29 .
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En met luegens niet om en gaet
Want claerlijcken gheschreuen staet / /
* Dat alle luegen monde
Boot z~n siel door die sonde .
- Oock uwe handen geerne stuert
Totten wercke ende labuert ')
Den coat helpt moeder winnen
Behulpelijck wt minnen .
* Int spreecken weest oock mee gheschict
Altijt op uwe woorden mict
Ghelijck dat altesamen
Goey kinderen betamen .
Maer als ghy coemt tot v veratant
Neemt een Testament in de hant
Siet wat ons is ghelaten
Van Christo, om to eaten.
t Want alle Schriftuer van den Heer
Inghegeuen zijn nut tot Leer
Tot onderwijs, tot straffen
Tot boet, om recht to schaffen .
Op dat eon menscli volcomen sy
Tot goey wereken gheschict daer by
~ Want Gods ghenaey is voorhenen
Heylsamelijck verschenen .
Sy leert ons verloochenen al
Dongodtlijek wesen in dit dal
Datmen swerelts lust mije
En oprecht leeft daer bye.
* De mensch leeft niet by tbroot alleen
Maer by elek woort wt Godts wont reen
Siet, data der sielen spijse
En leeft in soo een wijse .
Plouier heeft zijne kinder teen
Behaluen dit vermaent veel meer
Als by was int bereyden
Om van aerden to scheyden .
Souden wijt stellen al in sanek
Tliedt soude vallen veel to lanek
Dit is voor zijn cleyn wichten
En om yeder to stiehten . / /
1 Labueren arbeiden,
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Hier vol-

ghet een Testament, ge-

Fol . 212 v°.
n° . . 1 .

schreuen van Gielis Bernaerts aen zijn
lluysurouwe, als by inde gheuanckenisse
lach tot Antwerpen, daer by om het
woort des Heeren is ghedoodet, In het Jaer.
1559') .
GHenade ende vrede moet by v, mijn lieue ende seer beminde
Huysurouwe ende Su$ter inden Heere, vermenichfuldicht worden,
* Want nae zijnder Goddelijcker cracht, al wat ons dient totten 2.Pe.1 . a . 3 .
leuen, ende der Godlijcker wandelinghe, die ons ghegheuen is door
de kenniase, diens, die ons gheroepen heeft, door zijn heerlijcheyt
ende craeht, door de welcke ons de grootste ende costeljckste Beloften ghegheuen zijn . Also mijn alderliefste, dat ghy door dat
selue mede deelachtich zijt der Godlijeker natueren, ist dat ghy
vliet de verghanckelijeke lusten deser Werelt, gelijck ghy oock
gedaen hebt, ende door het versaecken der seluigher, ende het aennemen der wedergeboorten, ende het gelooue, ende het bewijs der
gehoorsaemheyt„ dwelcke ghy beweest in bet doopsel, t in het Gal . 3. c. 27,
1 Gielis of Jelis Bernaerts uit Holland Antwerpsch Archievenblad IX bl . 8
is to gJ
elik met Adriaen Pan, zie de aanteekening op fol. 193 vo 18 Juni 1559
to Antwerpen op den Steen met het zwaard geexecuteerd . Ook hiJ' liet geene goederen ter confiskatie na . Terwil
J de brief no . 4, aan de broeders en zusters gericht een en antler over zine
J gevangenschap, de foltering, die hiJ ' moest ondergaan enz . vermeldt> ziJj n de drie eerste aan zine
b
J huisvrouw, die hiJ' alleen als
zuster in 't aeloof
aansPreekt,
ericht
g~; 't ziJj n breedsP rakige schriftuurlike
verb
J
manin en en leerin en over 't geheel innig gesteld : men zie echter ook het overzicht
der bibelsehe
gesehiedenis o11 fol . 214-216 . Niet onmoheliJ'k dat Gielis leeraar
J
to Gent was zie de aanteekenin g o fol . 223 ro ; ook de vermeldin van de
~gerneente zonder vlek of rimpel > die antlers ook nog in dezen tid
J (1559), geene
breede Ph ats in den gedachtenkring van vele martelaars inneemt en die van de
drieeenheid, fol . 218 ro kunnen daaroA wizen
.
J
Die J'area 1559 en X564 ziJjn voor de Poopsgezinden to Antwerp en een ban ge
tiJ'd geweest,
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2.Pet .1 . a . 4 . weleke ghy Christum aenghedaen hebt, ende daerdoor der ~ Godlijcker natueren deelachtich geworden zijt, ende dat en is niet gheTit. 3 . a . 5 . schiet om de * wercken der gherechticheyts wille die ghy dedet,
maer nae zijnder bermherticheit heeft hi v salich gemaect door
Fol . 213 r° . dat bat der wedergeboorten, ende vernieuwinge des hey//lighen
Geests. So ghy hier in voort vaert totten eynde toe, ende lijdtsaem
weest in al dat v toecomt, so cult ghy beeruen dat v belooft is,
Col . 1 . a . 12. ende * prijst (hod ende danct hem bier af, van alle zijne heerlijcke
weldaden die v gheschiet zijn, ende ghebenedijt God den Vader
door Jesum Christuin, al is v nv druck toe gecomen door mijn
afscheyt om des Heeren wille. Ende weet dat by v nae zijn groote
1.Fet .1 . a . 3 . bermherticheyt heeft t wedergebaert tot een leuende hope, door de
verrjjsenisse Jesu Christi vanden dooden, tot een onuerganckelijcke
onbeuleckte, onu~rderfFelijeke erffenisse, die daer is behouden op
v, ende alle die int selue gelooue staen, ghy die daer door de
cracht Gods int geloue bewaert wort totter salicheyt, de weleke
daer bereyt is, dat si ontdect worde ter laetster tijt, in de weleke
ghy v, mijn lieue ende beminde huysurouwe, verblijden cult, ghy
die no eenen cleynen tit lane, ist dat noot is, bedroeft wort in
menigherley versoeckinge, want weet mijn alderliefste, dat wy in
menigherley wijse versocht worden, op dat daer door openbaer soude
worden, oft wy den Heere reeht lief hebben . Aldus weest ghetroost mijn alderliefste, al quaem v noch veel meer drucx toe,
Act. 14 . d . 22 . ~ want weet dat wy door veel drucx ende lijdens moeten ingaen
hit rijcke Gods . Ende gelijek Ecclesiasticus ooc seyt, int 2 . Capit.
.
Eucli. l . a . 1 * 14Ijjn sone, wilt ghy Godts dienaer wesen, so bereyt v tot aenuechtinge ende lijdet, alsmen v daer van locken wil, bout vast aen,
en wjct niet, want gelgek bet gout ende siluer door bet vyer beproeft wort, also moeten de ghene die God lief hebben door bet
vier der tribulatien ondersocht ende beproeft worden . Maer mijn
Jacob . 1 . a . l . alderliefste, gelijck als Jacobus schrijft int eerste : * Dlijn lieue
Fol . 213 v° . Broeders // (schrijft by) achtet voor enckel bljjschappe, als ghy in
menigerley becoringe valt, ende weet dat v beproefde gelooue verduldicheit werct, maer laet de verduldicheyt een voicomen were
hebben, op dat ghy weest volcomen ende a1 geheel, ende dat v niet
Luc. 21 . c .17 . en ghebreke, want als wy in drue zijn, 1' dan is ons verduldicheyt
ende lijdtsaemheyt van noode . Aldus bidde is v wt den gront mijns
herten, ende wt bet binnenste van mijnder sielen, dat ghy doch
wilt ghetroost zgn, ende met verduldicheyt ende ljjdsa,emheyt de
beproeuinge Ws geloofs openbaer laten worden, gelijc als Yetrns
1 .Pet. 1 . a . 7 . seyt, -1 op dat de beproeuinge ws gheloofs veel costelijcker benonden worde, dan dat verganckelijeke gout, twclc doort vyer geproeft
wort, tot lof, prijs ende core, aIs nv Jesus Christus geopenbaert
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sal worden, denwelcken ghy noyt en saecht (ende nochtans bemint
hebt, aen den weleken ghy nv ooc gelooft ende nochtans niet en
sa,echt, oft niet en siet, om des geloofs wille cult ghy v verblijden
met onwtsprekelijeke ende heerlijeke blijschappe, ende het eynde
ws geloofs daer of brengen to weten, uwer sielen sa,licheyt) * Ende Apo . 21 . a. 4 .
dan sal al het lijden, drat, versmaetheyt, veruolginge, suchten,
weenen, clagen, een eynde hebben . Aldus weest getroost, ende siet
dat dit lijden al vergaen moet, dat ons hier soude mogen geschieden, ende alle heerlijcheyt ende alle wellusticheyt deser werelt 1 .Joan .2 .b .18.
moet ooc vergaen ende worden als niet, maer wilt altijts sien op
de toecomende heerlijcke Beloften, die ons ghedaen zijn, ende die
ons (wy die daer geloouen, so wy t volstandich blijuen) ghegeuen Mt . 24 . a. 13 .
sullen worden, * want by getrouwe is diet beloeft heeft, t want *Heb .l0.c.233
Ye . 3 . a. 9 .
de Heere en vertrect 1 ) zijn belofte niet : Maer zijt getroost, ende
betrout op hem, want by en sal v niet verlaten, ende -I ewe // 1 .Pet . 4 . a . 7 .
sorge werpt op hem, want by sorcht voor v, want by is een (hod Fvl. 214
vol van alder genaden, die v hier toe geroepen ende vercoren heeft,
als Petrus verhaelt : Maer * de God alder genaden, die ons geroe- 1 .Pe . 5. b . lU.
pen heeft tot zijn eewige heerlijcheyt, door Jesum Christum, die
wil v, gfii die eenen cleynen tijt lijdt (hoort een cleynen tijt seyt
hy) volmaect maken, stereken, becrachtigen ende beuestigen int
gene dat ghy aengenomen hebt, to weten, het gelooue aen hem
ende zijnen eenigen geboren Sone Jesum Christum onsen Heere,
then sy lof, prijs ende eere, van nv tot finder eewicheyt, Amen .
Q Nae allehertelijcke ende vriendelijeke groetenisse aen v,
mijn alderliefste wtvercoren ende seer beminde Huysurouwe endc
lieue Suster inden Heere, so heb ick uwen Brief ontfangen, inden
welcken ghy my schrijft, als dat is v een Testament soude schrijuen, het welcke ick v niet weygheren en wil, indien my de Heere
tijt geeft, want mocht ick v met mijnen bloede ghehelpen, ick
soudet doen, ende nv en can is v niet helpen, dan met mijn schrijuen, ende dat al tot uwen trooste van my wt rechte Broederlijcke
liefde, ende wt den grout mijns herten ghedaen, ende wt der seluer
meyninge dit to volevnden, so ick begonnen hebbe, door des Ileeren hulpe ende ghenade . Q Soo weet mijn lieue Huysurouwe
ende luster in den Heere, hoe dat God zjjn f volt in voorleden Act. 7 . a 28 .
tijden besocht heeft, -I- doen sy in Egypten warm, inde slauernie + Ego . 2 . a . 7 .
vanden Coninck Pharao, den welcken sy dienen moesten ende dienstbaer warm ontrent vier hondert Jeer, ende doen hyse verlossen
wilde, * so heeft by haer Mosen verwect tot eenen Ley dtsman, Egod. 3 . a . 1 .
door den weleken by haer verlost heeft wt de slauernye van Egyp- Act . 7 . e . 35.
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Fol. 214 v° . ten, ende heeftse gheleyt door de /f roode Zee, t ende de Coninc
Eao . 14 . c.28 . pharao met alle zijn Heyr (daer mede dat hyse na iaechde) daer in
verdroncken ende versmoort, ende to niet gebracht, ende haer wt
Ego. 15 . d . 22 . zijnen handen verlost, ende zijn also finder t woestijnen gecomen,
om voort to gaen na het lant dat haer beloeft was, ende de ileere
Exo . 20. a, l . Clod heeft haer * wetten ende zeden gegeuen, door blosen haren
Leytaman, als dat si daer na wandelen souden, maer si en zijn in
zijn wetten niet gebleuen, waerom dat God toornich Overt, ende
.
t swoer in zijnder gramachap dat si tot zijnder rusten niet comen
21
Nu.14. C.
Paa . 95 . b . i l . en souden, ouer weleken swoer hy, dan ouer den ongeloouigen ?
Hebr .3 . b . ll . ende wy sien dat si daer niet in gecomen en zijn, ende dat om
haers ongeloofs wille . Ende nv dit dus geschiet zijnde, so heeft de
Jere . 31 . d.31. Heere door den Propheet gesproken ende geseyt : - {- Siet, de dagen
Hebr . 8 . a. 8 . sullen comen (seyt de Heere) dat is ouer dat huys Israel ende
ouer dat hugs Juda een nieu Testament volbrengen sal, niet na
het Testament dat is met Karen vaderen gemaect hebbe inden
daghen doen ickse met der hant nam, ende wt Egipten leyde, want
sy en zijn in mijn Testament niet gebleuen. Daerom en heb ickse
Heb . S . b .10 . ooc niet meer geacht, seyt de Heere, * Want dat is het Testament, dat is den huyse Israel waken sal na dien daghe (seyt de
Heb .10 . b .16 . Heere) t Ic sal mijn Wetten in haer sinnen geuen, ende salse in
hare herten schrijuen, ende is sal haer God zijn, ende sy sullen
mijn volt zijn, ende een yegelijc en sal zijnen naesten niet meer
leeren, noch tot zijnen broeder seggen : Bekent den Heere, want
sy sullen my alien kennen vanden minsten tot den meesten, ende
is sal haerder ongerechticheden ende sonden genadich zijn, al haer
lieder ongerechticheyt niet meer gedencken, welok Testament dat
Hebr . l, a . 2 . by nv in deae * laetste tijden geopenbaert heeft, gegeuen door
Fol . 215 r° . zij//nen Sone Jesum Christum onsen Heere, welcke den rechten
Moses is, die ons by der hant genomen heeft, ende wt Egipten
geleyt heeft, daer in wy alle eaten, ende dienden den helschen
Hebr . 2. c .15 . Coninc Pharao, t onder den welcken wy geuangen lagen door de
sonden, van welcken banden ende slauernije wy verlost zijn, door
Gal . 3. b . 13. 1- Christum, die ons door zijnen doot ende wtstorten van zijnen
bloede verlost, versoent ende beurijt heeft voor den Relschen Coninc Pharao, den welcken by to niete gedaen ende versmoort heeft
in zijnen bloede, met het weleke by dat oude Testament veruult
Mat . 5 . b . 18 . heeft, want het moeste al * veruult worden, wit inde Wet ende
Lnc. 24 . d . 43 . propheten gheschreuen stout . So is dan de veruullinge geschiet,
Heb . 9 . b .17, ende dat 1' nieuwe beuesticht met zijnen bloede, het welcke by beloeft hadde door de Propheten, als wren verhaelt, ende is ons
Hebr. 2 . a . 4 . door den Euangelio vercondicht, ende met t teeckenen ende wonderdaden beuesticht van hem ende zjjn heylige Apostolen, de
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weleke by na zijn verrjjsenisse * wt gesonden heeft to prediken Mar . 16. b.i5.
alien voleken, wie daer geloouen souden, gedoopt wesende, die Acto . i . a . 8 .
souden salich zijn, ende t beual haer oock to leeren onderhouden, tllsat .28.c .19.
al dat by haer beuolen hadde. Ende nv, mijn alderliefste, wy dat
volt zijn, dat -{- God voorsien hadde van swerelts begin, ende met Eph . i . a . 4 .
oils een beter * Testament gemaect heeft, dan by met Israel dede, Heb . 7 . c . 21 .
want sy moesten dagelijca offeren voor de sonden, daer mede sy
noch niet en conden genoech doen . t Want Brantoffer ende Sond- Ps, 40 . b . 7 .
offer en heeft by niet gewilt, noch God en heeft dier ') niet go- Heb, lU . a . 5 .
lust, die inde Wet geoffert waren, maer doen sprat by (te weten,
Christus) Siet, 0 God, is come om uwen wille to doen . Daer
neemt by dat eerste wech, om dat by dat ander in setten soude,
door // welcken wille wy gheheylicht zijn, door de offerhande des Fol . 215 v° .
lichaems Jesu Christi eens geschiet . Ende een yegelijc Priester was
doen ingeset, dat by alle dage Godsdienst plegen soude, ende dicwils eenderley offerhanden doen soude, hoe wel datse de sonden
nict en conden of genemen, maer dese (te weten, Christus) doen
by een offerhande voor de sonden geoffert hadde, die eewelijc van
weerden is, so is by geseten aen de rechterhant Gods, ende wacht
dat zijne -- vianden tot een baneke zijnder voeten Beset worden, Pea . 110 . a . 2.
want met een offerhande heeft h3 finder eewicheyt voleynt die ge- Acto . 2 . c . 22 .
heylicht worden, want dat getuycht de heylige Gi-eest ooc, want
na dat by geseyt hadde (geljjck d .aer geschreuen staet) * Dit is het Jere . 31 . 4.31.
Testament, dat ick met haer maken sal na dien dage, seyt de Heb .10 . d.16 .
lieere : Ick sal mijn wet in haren sin geuen, ende in haer herten
wil ickse scrijuen, ende haer sonden ende ongerechticheden en sal
is niet meer gedencken : Maer waer sulcke vergeuinge is, deer en
is Been offerhande meer voor de sonden, als Paulus scrijft .
Nv min lieue ende beminde Huysurouwe, hebben wy den eenen
t vrijen ende sekeren toeganck int Heylighe door het bloet Jesu, Heb .10. b .19 .
den welcken by ons bereydt heeft tot eenen leuenden ende nieu~ven wech, door den Voorha,nek, dat is, door zijn vleesch, ende
hebben wy eenen ouersten Priester ouer dat hugs Gods, dwelt is
de Ghemeynte, de * welcke by door zijn bloet ghereynicht heeft, Eph . 5 . a 26 .
als dat sy heylich soude zijn sonder rimpel ofte vlecke, .yen het
weleke ghi een lit zijt, want t sy is het lichaem Christi, ende ivy Eph . 5 . c . 30 .
. i . a 22 .
de leden des seluen Lichaems ende Christus bet -I- IIooft ende ~Ph
ol lo i.b.18 .
Priester vanden huYse (gods, a~ls verha,elt is . So mi'n
J Alderliefste, * fl eb .l0.a212 .
wil dyer neerstich by blijuen, endc altijts * toe/jgaen met waraeh- Fol . 216 r° .
tiger herten in een volcomen ghelooue, in onser herten t besprengt Exa 24 . a . 8 .
vender quader conscientie, ende once lichaem wasschen met -I- suy- Eze . 36 . a 25 .
9
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acre ~va~teren, to ~~-eten, alle onreyniche~~t der herten ende des
vlecychs aflegghen, ende doen ~,lle gherechticheyt ende heyliclieyt,
ende wilt vast houden de belijdinghe der hopen onw~nckelyck,
want by is ghetronwe diese b~loeft heeft, ende wilt doch v selizen
;~Itijts waernemen, dat bidde ick v m~ju ~lderliefste, tot verwecl~inge
der liefden ende der goeder wercken, ~ ant ghy een kint des
nieuwen Testaments zit, schrijue ick v dit tot een Testament, na~
ewer begheerten aen my . So is nv m~jn begheerte aen v mijn
lieue Scha~ep, dat ghy zgt, van menschen vera~cht, m~er ~a~n Godt
wtuercoren ende tot zijnen Testamente geroepen, want by ons bet
1 .Cor .l l .alJ . Testament achter ghelaten heeft, op da~t war zijnen * doot deer door
ghedencken souden, to weten, de brekinghe des Broots, dacr door
1Viat . 27 . c. 2G, bewijsende, dat by voor ons gebroken is geweest gender t galghen
des Cruyces, ende dat wy daer dour oock gedachtich souden wesen,
Lug 1 . f. 69 . als dat wy door hem ~ verlost zijn ~~t de hant onser via.nden,
ende dit heeft by ons na gelaten tot cen e~ti~ich Testament, te onEga ll . a . 2 . dmhouden, gelijck den l~inderen Isra~els beuoolen was, het t Paeschl~tim to eten, iaerlijcY to ondcrhouden tot een ghedachtenisse, ~ls
~xo . i~ . c. 28 . dat sy doen verloat waren vanden Coninck Pharao, ende da~t was
al een Figuere ende schaduwe, van het welcke wy nv het ware
wesen hebben, ende in de rechte onderhoudinge onser verlossinge,
.
1
.
LJ,
door het rechte ~ p~eschlam Christus, ende ghemeynschap, daer in
Joan . c
1 .Cor . 5 . a . 6 . gtaet ghy ymmers begrepen, want het niet lange geleden en is,
Fol . 216 v', dat wit onder den an/~deren bewesen, door het breken des broots
ende het drincken des wijns, als dat ghy des nieuwen Testaments
deelachtich zijt, ende alle de heerlijeke beloften, die den kinderen
des nieuwen Testaments toegheseyt z~n . Soo is dat nv mijn belle,
Mat . 24 . a 13, da,t ghy v daer trouwelijeken in bout * tot den e3 nde, op dat ghy
+Apo .21 .b.7 . alle de beloften beeruen muecht, want t de verwinnende salt al
+Apo. 3 . a 21 . besitten. Want -{~ wie verwint, die s~l met mi op mijnen stoel sit~ Apo . 3, a . 5 . ten * Wie verwint die sal met witte cleederen gecleet worden,
wie verwint, die sal is inden Hemel belijden voor mijnen Vader,
ende z~nen na~em int boec des leuens schr~uen, Ende meer ander
schoone beloften, so ghy wel weet dat alle verwinners toegheseyt is .
Apo . 20, b .t0
.
Aldus mijn alderliefste, siet dat ghy ~~ getrouwe blijft, want ghy
zijt wech ~) finder ~'1rorstijnen, ~~aer shy nosh beproeft moot wesen~
Exo. 17 . a. 2, gelgek -I- Israel finder tiVoestijnen beproeft ~v~,s veertich Jaer lanck,
Den . 13 . a . 3 . op dat God d.~er door openb~ter m ;~ken soude, wit sy iu h~,er herten hadden, ao weet do-~,t si ~,lle vcrgha.e~i z~~n, die dyer niet volherdich en bleuen, ende en hebben de I3elofte nict mueghen beerHebr. 8 . a . 6 . uen, ghelijcl: wren veriia,elt is. * 'Vl~,er nv wy een beter 'Testament
1
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hebben, dat eewich van weerden is, ende niet ais Israel, t een 2 .Cor . 3 . a . 3 .
Wet in steenen tafelen gheschreuen, maer inde Tafelen onser herten . Alsoo mijn alderliefste, nv wy een beter Testament hebben,
soo wilt beter daer in wandelen, ends int gelooue vast blijuen, ends
dat openbaer laten worden door de vruchten des geloofs, ends de
Wet die nv in uwer herten geschreuen is, door den Gheest Godts,
last die wt v gelesen worden, ends dat doom volbrengen der * were- Gel . 5 . c . 2~~ .
ken des Geests, ends dat ghy so eenen Brief Christi wesen muecht,
die by al/fle gelesen mach worden, dien ghy openbaer zijt, als lid ..217r^ .
Paulus getuycht van die vin Corinthen : Als dat sy eenen Brief
Christi waxen, door harm dienst daer toe bereyt, niet met inct
gheschreuen, maer met den Gheest des leuendighen Gods, niet in
steenen Tafelen, mer in vleeschelijckc Tafelen, in haerder herten,
want Christus seyt ooc : m La.et v licht bernen voor de menschen, Mat. 5 . b . 1 .
op dot sy uwe goede wercken lien moegen, ends uwen Vader prijsen . Want so wy nv een nieu Testament hebben, gegeuen door
Christum, die ones Leytsman is ends tiVetgeuer, * zijn geboden Mat . 19 . c .17 .
moeten wy houden, t hem moeten wy na volghen (ge1jek
ials ick +Joan .12.c.16.
V wel gheschreuen hebbe inde ander twee brieuen) zijn beelde
moeten wy wt drucken, gelijck des Vaders Beelde door hem wtgedrucket is, gelijck by tot Philippo seyde : -! Philippe, wie my J oan . 14 . a . 10.
siet, die siet mijnen Va,der, hoe segt ghy dan : Toont ons den
Vader? En gelooft ghy niet, dat ick inden Vader, ende de Vader
in my is ? De woorden die ick tot v spreke, die en spreke ick
niet, maer die Vader die in my is, want die doet de wercken .
Nv min alderliefste, nv ghy door Gods ghenade ghehoort hebt
het Euangelium, * dwelck ghepredickt is in alle die Werelt, ende }Z,om . 10 . c.lS .
ghelooft aen het selue, ende hot selue ghehoorsaem gheweest hebt, 1 .Tim . 3 .b .t5 .
ends uoch zijt (so ick verhope door des Heeren ghenade) t Chris- Gala . 3 . c . Z7 :
turn aenghedaen hebt, soo last hem nv door v wt wesen ghedruckt, ghelijek des Vaders beelde door Christum wt ghedruckt is,
door 1- woorden ends wonder wereken, also ghy nv oock altijts Lnc . 24, b . 15 .
hem wt druct door eon reyne Christelijcke wandelinghe, ends also
Christum recht nae volget, want by den rechten Moses is, die ons
voorge//ghaen is, volcht hem vromelijck na, wat v ontmoet in dose Fol . 217 v° .
woestjjne, i' tsy druck ofte ongemack, lijden ofte veruolginghe, 2 .Cor . 4 . a . 8 .
hebt goeden most, Christus is your 1), volcht hem vrijmoedich na, Heb . 11 . f. 37 .
want den t knecht en mach nict beter daii zijn 1 Deere wesen, noch Mat . 10 . a 24 .
den Discipel bouen zijnen niecster, noch die vrouwe bouen haren Liic. 6 . d . 40 .
man, noch hot ioncwijf boom h .Ler vrouwe : Ma,er hot sal den
knecht ghenoech zijn dat by is ghelijcl; zijn 1 [sere, den Discipel
7
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als zijn meeeter, de vrouwe als haren man, die maerte 1) als haer
vrouwe.
Aldus lieue Buster inden Heere, weset getroost, ende meret de
Jaco. 5 . b . i l). lanckmoedicheyt ende verduldicheyt Christi aen, * ende alle vrome
ghetuyghen, die van den beghinne tot noch toe Christum na gheEsa. 49 . b.15 . uolcht hebben, ende by en heeftsc niet t onghetroost ghelaten,
noch ons, die hier om bet selue ghetuygenisse Bitten, niet onghe2.Cor.1 . a . 5 . troost en laet, * maer wonderlijeken troost ende steret, door die
cracht des heyligen Geestes, dies moot hem eewelijck lof gheschien .
1 .Tes . 5 . b .17 .
Aldus hebt goeden moet, -I- hoot vaste aen met bidden ende
smeecken, ende bewijst alsoo, dat ghy een kint des nieuwen TesHeb . 8 . b .10 . taments zijt, dat die Wet des Heeren in owe * herte gheschreuen
is, ende alsoo ghelesen wort : Waer toe v stercke die bermhertighc
Vader, door zijnen Soone, ende die cracht zijns heylighen Gheests .
Icier mede wil is v mgn lieue Huysurouwe den Heere beuelen
Act. 20 . d.31 .
(want ick niet meer Pappier en hadde) * ende het
woort zijnder genaden . Gescreuen
wt mijnder banden des
maendaechs . By my
Gielis Bernaerts
uwen lieuen
Man. //

Fol. 218 r°.
[no. 2 .

Q

her ivolghet loch een-

nen Brief, de weleke Gielis Bernaerts,
gheschreuen heeft aan zjjn
Huysurou .

Col. 1 . a. 3 .
* GEnade ende vrede van (hod den Vader, die ons geschiet is
+ Joa. 1 . b .17 . -{- door Jesum Christum zijnen eenigen ghebooren Soone onsen
Heere, den seluen wil v troosten in al uwen druck, door die cracht
zijns Iieylighen Gheestes, welcken Oheest een Trooster alder bedruckter is, den welcken ons vanden Va,der door Jesum Christum
Esa. 30, d .20, zijnen Soone ghesonden is tot een -I- Leermeyster alder ghelooui2.Cor . 7 . a . 9, gher, ende een Trooster alder bedrneter, die daer in * godlicke
droefheyt zjn welcke droefheyt tot salicheyt wcrct . Desen seluibhen eenigen, onghedeelden, onueranderl~;jcken, ecwigen, almachti1 Zoo alle uitgavc'n . Maerte of niarte is eene uitdrukking vow ~dieiistmaagd" ,
die in de 17de eeuw in onbruik is~' ekomen . Van Braght hiJ' liet P~erst yet dais
ook hier »dienstmaegt" in Plaats daarvan .
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drie namen wt gesproocken, to weten
t Vader, Soone, Heylighe Gheest, int wesen t), ende als Joannes Mat .2~ .c .19.
in den eersten brief int vijfde staet : * Drie zijnder die daer ghe- 1 .Joa. 5 . a . 7 .
tuygenis gheuen in den Hemel : De Vader, dat Woort ende den
heyligen GFeeat : Ende dese drie zijn een, Dese wil uwen trooster
wesen totten eynde toe, dat bidde is hem wt den gront mijns herten, door zijnen lieuen Sone Jesum Christum, onsen Heere, Amen .
Q Nae alle hertelijeke ende Vriendelijeke groetenisse aen v gescreuen, mijn alderliefste ende beminde huysurou ende luster inden
Heere, die ick ~ lief hebbe als mijn eyghen siele, na den gheest Ephe . 5 . c. 28 .
ende vleysch, want ghy * vleyach van mijnen vleysche zit, ende Gen . 2. c . 24 .
ick met v, soo en can ick niet laten (all ick aenmereke v droef- Ephe . 5 . c,. .31 .
heyt) noch versuymen v al~/tijt to trosten met mijn scrijuen, so Fol . 218 v°.
lange all is tijt hebbe . Ende weet mijn a~lderliefste, hoe dat my
het a~fscheyden van v ooc wel swaer valt, mer is trooste mi met
des Heeren woort GIs da~t by geseyt heeft, t dattet al gehaet ende Lnc . 14 . d . 25 .
gelaten moet zijn : Vader, moeder, wijf, kinderen, ende die z~n
cruyce niet daghelijcx op en neemt, dat die zijn diacipel niet zijn
en mach : Ende als ick oock a~enmercke, dat die vereenighinghe
des vleesch niet eewieh ataen en mach, die ~~y metten anderen
gemaect hadden, ends nv het afscheyden nae des :FIeeren wills A'fat. G, b . tR .
aldus geschiet, so gee ick mijnen wills daer in to buyten 2), ends
stelle my inden wills des Heeren, also ghy ooc mijn Alderliefste,
dat bidde ick .v, geeft v seluen den Heere ouer, want by is v leuen
ends v steruen, all Rom . 14 . staet . Leuen wy, loo leuen wy den Kom . 14 . a . 8 .
Beers, steruen wy, loo steruen wy den Heere, want wy zijn des
I3eeren : Ends als ick aenmercke, mijn alderliefste, de eenicheyt
daer wy noch in staen, to weten, in dat gheestelgeke lichaem 1 .Co .12 . b .13 .
Christi, want wy to samen door eenen Gheest tot een Lichaem
ghedoopt zijn, dan verblijde ick my, dat ghy in die ghemeynschap
oock met my staet, ends deelachtich zijt geworden der * Godtlijc- 2 .Pet . 1 . a . 4 .
ker natueren : t Jae rancken aenden wijnstock, twelck is Christus : + Joa . 15 . a . 2 .
~ Sehapen vanden rechten Herder : * Kinderen der beloften, ge- ~+ Joa .10.a .11.
booren vander vrijer 3) : Erfachtich int rijeke Gods, met Christus ~' Gal . 4. a 23 .
int Rijeke z~ns Vaders, want wy door hem wt Godt -{- gebooren i .Pet . i. c . 23 .
zijn, door dat onuerganckelicke last, door ~I- twoort der waerheyt, Jaco . 1 . b . 18 .
dwelck by is : want by is dat Woordt des Vaders, ends het
ghen, stercken (~odt, in

1 Heeft hier in 't on g ineel gestaan : » een in 't wezen" ? Alle uit~ aven hebben
't echter zonder »een" • ook Van Bra ght
g . Zie de aanteekening en oh fol . 137 ro en
142 vo .
2 1k verloochen m"~~ geef mijn
J wil P ri's
J .
3 In alle uitg aven . »Kinderen van de vri'e"
J heeten in den hier bedoelden tekst ,
Gal . 4 : 23, de Christenen
~ eloovig en ;, de Joden »kinderen der dienstbare".
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Joa. 1 . b . 14 . ~ Woordt is vleysch geworden, door welcke Woordt ende Geest
wy tot deser gemeynschap ghecomen zgn, ende * vleysch van
Fol. 219 r ° . zij//nen vleysche geworden zijn, ende been van zijnen beene, ende
leden van zijn lichaem zijn, to weten van zijnder Ghemeynten
Col . 1 . b . 18 . ~ vande weleke by het Hooft is, Ende a1s ick dit in sie, dat ghy
met my hier in staet, soo verblijde ick my, alsoo ghy oock mijn
alderliefste, dat bidde ick v, want dese eenicheyt sal eewich staende
blijuen, so wy hem getrouwe blijuen, met dien wy hier in vereenicht staen, ende niet en boeleeren, ende soo sullen wy hier na
tsamen ghenieten alle die Heerlijcke goeden met hem in zijns
Mt. 13 . e. 43 . t Vaders rijcke : Maer weet mijn lieue achaep (dat ghy zijt) hoe
Phil . 2 . a . G . dat -I- Chriatus, doen by die heerlijcheyt 4jns Vaders verlaten
hadde, ende op der aerden quam, dat hijt wederom door veel
Lna 24 . c . 25 . * drucx ende lgdens heeft moeten innemen, ende by ; die het
+ Eph. 5. e . 23 . Hooft is, ende wy de leden, is by also voor t), de leden moeten
Joy . 14 . a . G. volgen, ende dyer en is mer eenen t wech, ende een duere, alsoo
die leden moeten volgen door den seluen, het lichaem en mach
niet gedeelt inden huyse gaen : Alsoo mijn Alderliefste, willen wy
die leden zijn met het hooft, to weten, met Christo int hugs zijns
Vaders comen, ende die heerlicke goeden ghenieten, wy moeten
den seluen wech in, ende ghenieten al dat ons ontmoeten mach,
2 .Tim .2 .b .12 . t want willen wy mede heerschappye hebben, wy moeten mede
* Ro .8 .b .17 . lijden : * Sijn wy dan kinderen, so zijn wy oock erfgenamen, to
weten : Gods erfghenamen ende mede erfghenamen Christi, ist dat
wy anders met hem lijden, op dat wi oock met hem totter heerlijckheyt verheuen moeghen worden : want ick houde, dattet lijden
van deser tijt niet to gelijeken en is by die heerlicheyt die aen
Joa . 16 . b . 20. ons geopenbaert sal worden . Ende Christue seyt ooc : 4- Voorwaer,
Fol. 219 v 0 . voorwaer segghe ick v, ghy cult weenen ende huylen, // ende die
werelt sal haer verblijden, maer ghy suit trueren ende droeuich
Esa . 26 . r . 17 . zyn, nochtans sal v droefheyt in blijschap verandert worden . * Want
wanneer een vrouwe baert, so heeft sy droefheyt, om dat haer vre
ghecomen is, maer als sy dat kint gebaert heeft, so en gedenet sy
niet meer op den ancxt, om der bljjschappen wille, Batter een
mensche ter werelt geboren is . Aldus mijn alderliefste, neemt bier
aen de woorden Christi een exempel, als dattet met ons soo wesen
moet, tot Bat wy Christum gebaert hebben .
Aldus mijn alderliefste, merckt de schrift wel aen, hoe Bat sy
altijt spreect van druck ende laden in desen tegenwoordigen tijt,
Mat . 5 . a. 4 . ende daer staet altijt troost by, gelijc als by seyt : t Salich zijt
ghy die bedroeft zijt, want ghi suit vertroost worden . Ende weEphe .5 .c .30.

1

Zie de aanteekening op fol. 217 vu .
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derom : * In de werelt suit ghy druek hebben, maer en vreest ~ Joa .16.d .33.
niet, ick hebbe de werelt verwonnen . Wederom seyt by : t En Joa.14 . b .18 .
vreest niet, is en sal u geen weesen laten . Ende gelyc als by oock
door den Propheet Esaias seyt : 1- Mach een moeder haer kint ver- Eea . 49 . b .15.
geten? ia al waert dat zijt dede, so dat sy den soon haers buycx
vergate, so en sal ick v niet vergheten . t Aldus mijn alderliefste, LTes . 4 . b .18.
weest doch ghetroost met dese woorden, ende met alle die heerlijcke goeden, die ghy -i- deelachtich zijt geworden door tgelooue, 2 .Pet . i . a . 4,
ende voor dat ghy nv weent in desen tijt, het welcke v niet en
behoort to * verwonderen, want ghy ymmers wel weet, dat ons 1 .Pet . 4 . b .12.
hier in deem tijt anders niet toegeseyt en is dan druck, lijden,
veruolginge ende weeninge, maer daer staet : * Salieh zijt ghy die Luce . G . c . 22,
bier weent, want ghy cult noch lacchen, Wee v ghy die hier
lacht, want ghy cult weenen . Aldus ist beter hier to weenen, dan 2,Co . 4 . b .17.
hier nae, want den t tijt die toecomende is, die sal ee//wich due- Fol. 220 r~ .
ren, ende dat nv voorhanden is, dat moet haest vergaen . Aldus
rnijn a.lderliefste, * werpt uwe eorge opten Heere, want by sorcht 1 .Pet . 4 . a. 7 .
voor v, ende weest 4- gesteret met alder cracht, nae zjnder heer- +Coll . l .b .ll .
lijeker macht, in alder lijdtsaemheyt ende lanemoedicheyt met
vruechden, ende segt altijt danc den Vader, die ons weerdich gemaect heeft totter erffenisse der heylighen int lieht, den weleken
ons verlost heeft van der macht der duysternissen, door zijnen beminden sone Jesum Christum onsen Heere, den welcken sy lof,
pros ende eere, van nv tot finder eewicheyt, Amen .
her mede wil ick v min Alderliefste huysurouwe van my uwen
getrouwen man * den Deere beuolen hebben, ende den woorden Act . 20 . d . 32 .
zijnder genaden, Amen. Die Deere stereke ende becrachtighe v
door zgnen Gheest, op dat ghy * behouden muecht, dat ghi hebt Apo . 2 . c . 25 .
tot den eyude toe, ende soo die Croone des Leuens ontfanghen,
ende verwacht met lijdtsaemheyt den tijt uwer verlossinghe . * De Joa. 14 . c . 28 .
Phil, 4 . a. 7 .
vrede des Heeren sy met v, ende met alle
den ghenen die den Heere vreeSen ende liefhebben, ende
zone gheboden
huuden.
AMEN.
(I Noeli eenen Brief van

G}ielis Bernaerts, aen zijn
Huysurouwe .

[o . 3.

DIe ghenade ende vrede van God den Vader, ende die ver- Col . l . a . 3.
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i .Co.12 . b .13 . dienste ons Heeren Jesu Christi, ende die ghemeynschap des hey Fol . 220 0o . ligen Geeate, t door welcken Gheest wy tsamen // tot een lichaem
Ephe . 5 . r. 23 . gedoopt zijn, van het weleke Christus het hooft is, t ende wy de
leden onder malcanderen, vleysch van zijnen vlevsche, ende been
van zijnen beene, ende hi is zijns lichaems Salichmaker, ende geen
Mat . 1G . C . 18 -I- poorten der hellen en mogent verweldigen nochte tegen staen, soo
Eph .4 . b . 16 . wy vast finder * liefden onder malcanderen geknocht blijuen, ende
ons niet en la,ten verleyden, maer vast houden het gelooue in
Heb . 12 . c .15 . Christo Jesu, t ende der genaden niet versuymelijck wesen, die
ons van God geschiet is door Christum Jesum zijnen eenigen geApon . 5 . b . t :i . booren sone onsen Heere, den welcken si -I- lof, prijs, eere ende
daneksegginge van nv tot in der eewicheyt, Amen .
Q Na alle hertelijeke groetenisse geschreuen aen v mijn beminde huysurouwe ende Suster in den Heere, den welcken ick nv
ontrooft ben door die banden, daer is in sittende ben, om het getuychenisse one Heeren Jesu Christi, ende het gelooue in God,
het welcke ick hoepe met mijnen bloede ende doot to besegelen,
Apo. 14 . U .13 . ende also inde * ruste to gaen by alien Heyligen Godts onder den
+ Apo . E . a . 9 . -~- Altaer, welcke Altaer is Christus, ende also alle mijne mode
broederen ende susteren verbeyden, waer wy dan tsamen vergaderen sullen, ende blijuen van eewieheyt tot eewicheyt, ende alsoo
in vruechden zijn eewelijc, waer van Been scheyden meer en sal
gehoort wesen, maer wy sullen in der eewicheyt met God ende
Apa 21 . :x . 4 . den Lamme ende alle heyligen regneren, t daer en sal geen suchten noch weenen meer gehoort zijn, maer alle tranen sullen dan
Joa. 16 . c . 20 . van onsen oogen gewasschen worden, onsen * druc sal in vruechde
ende blijschap verandert worden, ons weenen in lacchen, ons schey.
1 .Cor . 2 . a . 9 den in een eewich vergaderen, daer niet dan vruecht ende blijFd. 221 r°, schap zijn en sal : Want noyt * oogen en hebbent ge//sien ende
noyt ooren en hebbent gehoort, noch het en is noyt in smenschen
herte gecomen, dat God bereyt heeft voor zijn wtuercooren, maer
1 .Cor.2 .6 .10 . t God heuet ons geopenbaert door zijnen geest, Daerom laet ons
goeden moet hebben, ende verduldich inden druc wesen, want t)
Act. 14 .3 .22 . wetende dat wy door veel * drucx ende veel lijdens moeten ingaen
i .Tes . 5 . b.17 . int rijcke der hemelen, ende let ons altijt -F gestadich wesen inden
Rom .12 .b .12 . gebede, ende vast aen houden met * bidden ende smeeken in den
~Eph .6 .c .t8 .
geest, dat hi ons altjt troosten, stercken, ende becrachtigen wil,
op dat wy altijt volherdich moghen wesen, in alle den druc ende
lijden, dat ons soude mogen ontmoeten, in welcke lijden by ons
2 .Cor .1 . a . 5. niet ongetroost en sal laten, * want gelijck het lijden Christi veel
ouer ons coemt, also coemt ons veel troost door Christum . Nv
1
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mijn alderliefste, wy moegen wel getroost wesen, ende goeden moet
hebben, ende vrolijck finder hope wesen, dot wy sulcke heerljcke
beloften vercregen hebben, ende sulc een ongehoopte salicheyt verwachten : * Want wy die voortijts verre waren, zjjn nv na by ge- Eph . `l . b . 12 .
comen, is wy die voortijts gasten ende vreemdelingen waren, zjjn
nv borgers geworden metten huysgenooten Gods, getimmert op den
gront der Apoatolen ende Propheten, daer Jesus den hoecsteen of
is, ende zjjn also tsamen op getimmert tot eenen heyligen Tempel,
gelijek als Petrua seyt : * Ghy als de leuende steenen, timmert v t .Pet . 2 . a . 5 .
op tot een gheestelijck hugs, om to offeren geesteljjcke offerhanden door Jesum Christum, die Gode aenghenaem zijn, * want by Apoc . L a. G .
uns bemint heeft, ende heeft ons gewasschen van onsen sonden in
zgnen bloede, ende heeft ons tot Coningen ende Priesteren ghemaeckt (bode ende zijnen Vader, gelijek als Petrus ooc schrjft in
zijnen eer//sten Brief int tweede Capittel : * Maer ghy zijt dat wt- Fol . 221 v° .
uercoren geslachte, dat Conincklijcke Priesterschap, dat heylich 1 .Pet . 2 . a. 9 .
volt, dat volek des eygendoms, op dat ghy lout vercondighen de
duechden van den genen, die v bheroepen heeft wt der duysternisse tot zijnen onuerghanckelijcken lichte, * ghy die in voorleden Ozee . 2 . a . 1 .
tjjden gheen Volck en waert, maer nv Godts volck zit, ende zijt
geweest, ouer die welcke dat God hem niet en ontfermde, maer
nv heeft by uwer ontfermt, want dit moeten wy weten, dat wy
'k sonder Godt inde werelt gheweest hebben, doen wy dienden de Eph . 2 . b . ll .
wellusten ons vleys, ende wandelden nae den loop deser werelt,
ende warm haer orient, is dat meer is, van haer ghepresen, maer
(ocharme) van Godt veracht, want ghelijck als Jacobus seyt : * tiVie Jaco . 4 . a. 4 .
sWerelts orient wil wesen, die sal Godts viant zijn, ende doen
warm wy van de ghene die God niet en ontfermde, want ghelijek
als Christus seyt : * Ghy en moecht gheen twee Heeren to parse t) Mat. 6 . c . 14 .
dienen, den eenen moet ghy hater, ende den anderen beminnen .
Ende als wy ors t afscheyt maecken metter werelt, ende ors Apo . 18 . a . 4 .
eyghen leuen versaken, -I- niet meer na den wille ors vleysch to LPet . 4 . a . 2 .
leuen, maer nae den wille Gods leuen, soo wil by onser dan ontfermen, ende ors * keeren vander lueghen totter waerheyt, vander Eph . 4 . a 25 .
uysternisse totter lichte, van den Afgoden dienst tot den Leuendighen Gods dienst, ende dan, wy * die geen volck en warm, wer- 1 .Yet.2 .b .10 .
den Gods volck, ende moeghen dan vercondighen alle die duechden
ende Heerlijeke weldaden, die de Heere ors bewesen heeft, ende
tot zijne kinderen aenghenomen heeft, want tot suleken volek fist,
dat die Apostel Petrus geschre//uen heeft, die daer alsoo omme Fol . 222 r° .
gekeert warm, ende verandert in een nieu wesen des leuens : Ghy
9 Te zamen, biJ'eengevoe
o
~gd,
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zijt dat wtuercooren geslachte, &c . Ende merct mijn beminde, hoe
1 .Pet.1, a . 1 . dat by int beghintsel zijnen Brief beghint, als tot een volek, * die
alomme verstroyt waren om het ghelooue in Christo Jesu, soo en
Mat . 10 . b .17 . macht ons nv oock niet verwonderen, al ist dat wy oock -I- veriaecht, verstroyt, gheuanghen ende ghedoot worden, want soo ghy
Mat . 5 . a . 12 . hoort ende lesen moecht, i het heeft soo van den beginne ghe2 .Co. G . b . 14 . weest, ende sal totten eynde soo blijuen, want die duysternisse en
Joa . 3 . c . 20 . Qermach ') het licht niet .
Nv mijn Alderliefste, la,et ons niet vreesen, * Godt is onsen
4 .Es .1G .g .7G .
+ Ro . 8 . d . 31 . Leytsman, ende is ~ God met ons, wie is teghen ons ? Die oock
zijnen eenighen Sone niet ghespaert en heeft, mzer heeft hem poor
ons alien ghegheuen, hoe en soude hi ons niet alle dinck met hem
ghegheuen hebben, Godt ist die rechtueerdich maect, wie wil verdoemen, want Christus ist die gestoruen is, is veel meer die op
verweckt is, ende ter rechterhandt Godts is, ende voor ons bidt .
Na dien wy sulex weten, iae dat meer is, dat by ona bewaert als
Sack . 2 . a . 8, den * appel zijnder ooghen, ende heeft geseyt : Ick en 4- sal v
+ Heb .13 . a . 5 . niet verlaten noch versuymen, sodat ivy deruen segghen : t Die
t PS . 118 . a . 6
. Heere is min Hulper, ick en sal niet vieesen wat my die mensche
Mat . 10 . C . 28 . doen sal, ende ghelijck by ons oock vermaent heeft, * dat wy
haer niet vresen en souden, diet liehaem moeghen dooden, want
sy daer nae gheen macht meer en hebben, maer laet ons hem vreesen, die macht heeft siele ende lijf in die helle to werpen . GheEsa . ~>1 . b .12 . lijck als by oock door den Propheet seyt : * Wie zijt ghy dat ghy
Fol . 22? v0. V voo~ de menschen veruaert, ofte voor der // menschen kinderen,
die doch als hoy vergaen moeten .
Aldus mijn alderliefste, en wilt niet vresen voor tghene dot v
noch soude moeghen ontmoeten, noch en wilt niet onghetroost blijRom . L1 .b12 . uen, maer weest ghetroost buyten banden, ende weest * verduldich in den druck, ghelijek ick door des Heeren hulpe in mijnen
banden ben, ende laet ons vast int ghelooue ende finder liefden
Rom . 8 . d . 3 :~ . blijuen, ende metten heylighen Paulo segghen : 4- Wie mach ons
scheyden van die liefde Godta? druck, noch ancxt, noch hunger,
Paa .44 .e .2 :~, noch pergckel, oft Sweert, want geljjck a,ls geschreuen staet : x Om
2 .Cor .4 . b .l l . uwen wille worden wy alle den dach gedoodt, want wy Z1j11 gereeckent als schapen die totter doot geschict zijn, miter in alle
dese verwinnen wy veer om 4jnen wille, die ons lief gehadt heeft .
Aldus min alderliefste, hebt goeden moet, ende weest getroost
ende lijdtsaem in alle uwen druck, ende staet vast int ghelooue,
fat . 24 . b .13 . * volherdich totteu eynde, op dat, gelijc wy nv door veel druca
1 Iemand vermo en = iemand molten li'den kunnen uitstaan .
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ende ljjdens van den anderen ghescheyden zijn 1 ), inclen t dach der 1 .Tes .4 .b .17,
verrijsenisse malcander mogen ontmoeten, ende also eewelijek metten anderen in vruechde zijn, ende metten Heere ende alle Heylighen ende alle Engelen Godts regneren van eewicheyt tot eewicheyt, Amen . her toe stercke v ende my, met alle die den Heere
lief hebben ende zijn gheboden houden, die almachtige Godt ende
Vader oils Heeren Jesu Christi, door die cracht zijns Heylighen
GFheestes, Amen, * her mede blijft den Heere beuolen,
Art . 20. d . 32 .
ende het Woort zijnder ghenaden, Amen . De vrede
des Heeren sy
met v . //

Q her ivolget noch eenen
brief, de welcke Gielis Bernaerts geschreuen heeft aen de broeders ende susters, na dat by verwesen was.

Fol. 223 r° .

°

7t . ~ .

GEnade ende vrede van God onsen hemelschen Va,der, ende Col . 1 . a . 3 .
zijnen Sone Jesu Christo onsen Heere, * die hem seluen ouergbeghe- Gala . l . a . 9 .
uen heeft voor once sonden, op dat by ons verlossen soude van dese
tegenwoordige erge werelt nae den wille (hods zijns Vaders, hem sy
* lof, prijs, eere ende dancsegginge van nv tot finder eewicheyt, Amen . Apo . 5 . b . 13 .
Q Nv mijn alderliefste huysurou ende luster inden Heere, ende
alle lieue broeders ende susters der G . tot Gh . 2) . Soo heeft mijn
herte noch genegen geweest (na mijn sententie, dat ick verordeelt
was totter doot) een weynich aen v lieden, ende mijn beminde
huysurouwe (de weleke ick v lieden nv beuele, ende den woorde
Gods) to schrijuen, wt rechten genegen gemoede, ende * rechte 1 .Pe. 1 . d . 22 .
ongeueynsde broederlijeke liefde, die ick totter doodt toe tot v lieden alle hebbe . So is mijn broederlijcke vermaninge ende scrguen
tot v liedeii alle, all dat ghy lieden niet * vresen en lout voor die Mat . 10 . d . 28 .
het lichaem molten dooden, want si daer na geen macht meer en
hebben, Ende all Petrus seyt : * En vreest niet voor haer drey- i .Pe . 3 . b . 14 .
ghen, noch en verschrict v niet, op dat ghy niet verstoordt en
wort, maer heylicht Godt den Heere in uwer herten . Ende ghelgck als by noch seyt (lieue broeders ende Busters in den Heere)
1 uWi'"
J wordt bier, antlers dan onze schriJ'fwiJ'ze meebrengt, niet herhaald .
2 uDer Gemeente tot Ghent" . HiJ' kan weldaa r gevestig d ziJn geweest en dan
zeker als leeraar zie de aanteekening op fol . 224 vo en vooral de uitdrukki ng
~dienaar" op fol . 226 ro ; al is hJi' to Antwer pen gevangen genomen .
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1 .Pe . 4 . b. 12 . * En verwondert v niet, als ghy door het vyer ondersocht wort,
Fol . 223 v°, recht oft v wat nieus geachiede, maer // verblijt v daer in, dat
ghy deelachtich zijt gheworden des lijdens Christi, op dat ghy inden dach zijnder openbaringhe ende heerlijckheyt groote vruecht
ende blijsehap hebben muecht, to recht heeft den Apostel ons
Mat . 5 . b . 12 . daer in vermaent, dat wy ons * verblijden souden, want ick macLt
nv wetter waerheydt scrijuen, want het is my nv al ontmoet, sonder de doodt, maer het oordeel is ouer my gegaen : Ten eersten
hadde is groote vruecht na den Gheest, als ick in banden ouer
Gala . 5 . b, 17 . gheleuert was, hoe wel dat hot * vleysch veel gedachten ende gepeynsen ouer quam, so was is na den geest verblijt, dat ick daer
Acto . :r . e . 42 . toe van Godt wtuercooren was, f om voor zjjnen naem to lgdeu.
Ende ten tweeden als ick hot ghelooue voor de Ouericheyt bele2 .Tim .4 .b .17 . den hadde, ende doen were nepijnicht was, ende ~ geuoelde dat
God met my was, want by gaf suleken cracht, so wat lijden ende
tormenten dat sy my deden, soo en crebhen sy niet wt mijnen
wont, dan dat tot des Heeren prijs diende, ende tot mijnder salicheyt, waer om dat sy toornich wren, ende vraechden, oft ick noeh
niet seggen en wilde, want (seyden sy) wy hebben macht v Mlle
daeghe aldus to pijnighen . Ick seyde : filet lichaem is to voren ~),
Jer . 26 . b . 14 . ~ doeter mede dat v lieden belieft . Ende als dit al gesehiet was,
doen was mijn vruecht noch veel meerder, doen en conste is des
Esc .
d . 43 . * Heeren lof niet wtspreecken, nochte hem niet to vollen ghedancAct . 5 . e . 42 . ken van zgnder gena.den die by my ghaf, dat ick -!- weerdich was
om voor zynen name to lijden, ende het woort met den bloede to
Gala . 6 . b .19 . bezeghelen, want de * litteyckenen die ick doen ontfinck, ende de
pijne bleef in mijn leden totten laetsten loch toe, de Heere sy
eewigen lof, want ickt wel verdient hadde, ghecastgt to ZjII om
Fol. 224 r° . m~jn//der sonden ende misdaden wille 2) . Ende daer nae was ick
twee reysen voor eenen Monick gheleyt, Die eerste reyse wilde
by mijn ghelooue weten, Ick seyde : Vraghet de Ouerheyt, voor
de weleke jet beleden hebbe, Ende by begonste veel to verhalen
vande mensehwerdinghe ende vanden doop . Ende doer by al geseyt hadde, vraechde ick hem, of by daer mode zijnen grunt beweeren wilde, oft op snicker wijse dat ick hem vraechde, ende
1 Deze uitdrukkin~,
~ die miJ ' niet duideli'Jk is komt ook in Ben anderen brief
voor. ZiJ' behoort, althans volgens de miJ' bekende biJ'beluitaven van dien tiJd ,
g
niet tot Jerem . 26 :14 . Misschien : »het lichaam is
' v our ", n staat gBreed"?.
2 Deze wiJ' ze van het zich zel ven to verk laren waarom juist ziJ zoo lJi den moesten komt zelden voor . Meestal hebben de rnart elaars vrede daarmede op growl
van andere overwe~,gingen : Inleiding bl . 32 vg . - Over die folterm'g en h eeft hij,
J,
zeker om zi1'ne
vrouw to sparea, in de v ourgaande brieven niet neschreven ; in
,
deze gewaagt hiJ ' alleen, tot hare b emoediging, van zJi ne vreugde over kerkerstraf
en aanstaanden marteldood .
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meynde hem ter contrarie to bewijsen, mer by en wilde mijn verantwoordinge niet hooren, ende begonste veel lasterlijcke woorden Jude . b . lU.
to spreeeken vin Menno ende zijn boecken die by vele ghelesen 2 .Pet . 2 . b . 12 .
hadde, soo by seyde, ende vant daer veel lueghens in . Ick seyde
Tiaeltse hier al, ende laet ons daer een weecke lanck mede handelen . IFIy seyde : Ghy en zijt den Man niet, men sal met v soo veel
moeyten niet hebben . Ende noch veel woorden die wy hidden van
zijn leere ende geme3nte, dat to lanck waer to schrijuen, ende
alsoo schiet t) ick van hem .
Ende daer na was is noch eens voor hem ghehaelt, doen was by
zijn tweester, Ende by wilde veel van het Sacrament, Doopsel,
ende 141enschwerdinghe handelen . Ende iek seyde : Ghy en woudet
my niet laten verantwoorden, doen ick laetst by v was, alsoo en
begheere ick nv met v niet to spreecken, Doen en was by niet
wel to vreden, ende by seyde, by soude my wel doen spreken met
des Marekgrauen Instrumenten, Ende vraechde, oft is mi mijns
geloofs schaemde . Ick seyde : Ick en hebt my niet geschaemt voor Rom . l . b . 6 .
die Ouericheyt to belijden, Maer met v lieden en begeere is niet
to doen to hebben . Ende wy besloten onder den anderen 2) alle
also to doen, ende ick sout een yegelijeken ra//den also to doen, Fol . 224 v°.
t want het en vordert niet, watmen met haer handelt . Want het Mat . 7 . a . 6 .
zijn vleyschelijeke menschen . Ende daer na Overt ick ter doot veroordeelt, Ende doen Overt mijn vruecht volcomen, als dat ick sub- 1 .Joa. 1 . a. 4 .
ken vruecht hadde, dat ick die niet wt spreecken en conste, dat
mijn verlossinge so na was, ende nam des Apostels woort waer, dat
by seyt : * Verblijt v daer in, dat ghy deelachtich zijt geworden LPe . 4 . b . 13 .
des lijdens Christi, op dat ick in den dach zijnder Openbaringhe
groote vruecht ende blijschap hebben mochte, ende dat by voort
seyt : * Salich zijt ghy, ist dat ghy lijdt om den name Christi, Mat . 5 . b . 10 .
want de heerljjcheyt ende de geest Gods rust op v, maer by haer
wort by versproken 3 ) : Ende als ick hier op dochte, ende op meer
ander redenen der schrift, ende a,ls ick each, dat druc ende lijden
so haest voorbij ginck, ende dat my snlcke * schoone beloften ghe- Mat. 5 . b . 10 .
daen warm, ende dat ick soude ghaen in de I- ruste by mijn lieue +Apo .14 .b .13 .
broederen ende susteren die voor zyn gegaen, ende ligghen onder
den * Altaer, ende verbeyden a1 onse mede breeders ende Busters, Apoc . 6 . a . 6 .
die ons oock noch volghen moeten, doen moeste alle drat van my
wijeken, als is dit metten gheest aensach . Aldus mijn lieue B . dit
en schrijue ick v lieden niet wt roem, maer tot troost ende versterckinge van v lieder ghemoeden, op dat ghy lieden niet vresen
'1 Schei 1 k . •
2 Adriaen Pan en anderen : zie de aanteekeninnen
~ o p1
3 Wordt hi',
fol . 193 1 • 0 e 193 v 0,o, 491 r°, 212 v° .
~ n .l . Christus, ~~ehoond .
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Mat . 10. d . 28. en lout voor die het * lichame moeghen dooden, want sy daer na
gheen macht meer en hebben, maer op dat ghy lieden lieue broederen ende susteren altjjt manljck gemoet Bout zijn, ende altijt gedencken uwe voorgangers 1 ), die v dat woort Gods geseyt hebben,
Heb . 13 . a . 7 . gelijek als Paulus seyt : ~ Gedenct uwe voorgangers, die v dat woort
Gods geseyt hebben, haren wtganc aensiet, volcht haer gelooue na . //
Aldus mijn alderliefste, weest altijd • * neerstich onder den andeFol . 225 r° .
LTim .4 .b .13 . ren, met vermanen, met lesen, met bidden, ende en t laet uwe
Heb .10 . C. 25 . vergaderinghe niet, maer vermaent malcanderen totter liefden ende
1 .Pe . 4 . b .9 . goede • wercken, ende weest vast in der liefde geknocht, * endc
a Act. 4 . d . 32, weest gastvry onder maleanderen, hebt -I- een herte ende een side
altijts onder malcanderen, op dat als ghy in banden coernt, ist dattet des Heeren wille is, dattet gemoet dan vry staen mach .
Act. 20 . d. 32 .
Q flier mede wil ick v lieden den Heere beuelen ende den
woorde zijnder ghenaden, Amen . Nv Adieu, Adieu alle to samen
mijn lieue broeders ende austere inden Heere .
Q Geschreuen van my, Gielis Bernaerts,
aen v lieden mijn lieue broederen ende
susteren in den Heere, wt den
gront mijns herten, ende
wt reehter liefden, Amen 2 ) .

Q Een Liedekell van Gieus
iBernaerts. Nae de wijse : Van
den 103 . Psam . Ofte, Languer me fault .

Tob.12 . c.20 .

GEbenedijt God in des hemels pleyn
Verbreyt zijn wercken goet
G}ielis Bernts lack geuangen op den steyn
Tantwerpen wel gbemoet
Het was des Heeren gheest
Die hem verstercte meest
1Was Gielis missehien leeraar ? 't Schi'ant uit het volgende ))die u dat
enz ." to vol en .
2 her volgt in no.
9562 - as n de Brie eerste uitgavers 1562, 9566,
ontbreken no ~'de liederen aan het slot d er brieven van iederen martelaar
eerie nieuwe bladzi'de
~ : »Beslnyt" als o1s chrift boy en het nawoord twelk
bieredrukte
ofg~
ultgaaf, nO. 4, 4570 niet achter het Offer des Veer r,nn zel(
achter bet char bi~~
' revoe rde Liedboek fol . .t
5~ r, ,. is
is e laats .

Woort
1567,
- op
in (le.
Ana,
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En gaf hem suleken cracht
Dat by des viants macht
Ter neder heeft gheuelt //
A1 deedt onsacht
Raer torment met gewelt
lily streedt door als een Helt .
Als by ouer geleuert was in bant
Int eerst quam hem die reys
t Seer grooten troost ende vruechde ter hant
Hoe wel nochtans het vleys
* Veel ghedachten vernam
En ghepeynsen aenquam
1• Soo was by noch verhuecht
Om G}odes naem vol duecht
Te lyden op dat pas
En was veruruecht
Dat zijn vleysch broos als glas
Daer toe vercoren was .
Ten tweeden als by beleden had weer
Tgheloof voor d0uerheyt
En was oock in zijn lijf ghepijnicht seer
En voelde met bescheyt
* Godt met hem tzijn vereent
Die groote cracht verleent
So wat torment oft leedt
Dat hem de mensch aendeedt
Sy creghen niet met al
Van hem gheseet')
Dan twas tot Gods lof al
En zijn salich gheual .
Sy ontsteken zijnde met gramschap dus
Iiebben sy hem gheuraecht
Ofte by niet seggen en wilde sus
En spraecken heel onsaecht
Tvermoghen hebben wy
V to pijnighen vry
Alle daech alst ons lust
fly sprack tot haer gherust
''r Mijn vleysch to voren is 2)
Vwen moet blust
Doen verureuchden GFielis
1 } Geze~d, g ezegd ,

2 lle aanteekening 1 op fol . 223 V .
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Fol. 225 v° .

2.Uor . 1 . a. 5 .
Gala. 5. a 17 .
Mat . 5 . b .12 .
1.Pe. 4. b .13 .

2.Ti. 4 . b . 17 .

Jere .26 . c.14 .
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Fol . 226 V0 .

Ecc1 .43 . d .43 .
Act. 5. e. 42 .

Gal . fi . b . 19.

1.Pet . 1 . a . 1 .

Ps. 119 .n .105 .
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Noch veel meer, en bleef fris. //
I- Gods lof by niet genooch mocht spreken wt
Noch to vollen met stem
God dancken van zijn genadich virtuyt
* Dat by weerdich was hem
Te laden voor zijn naem
En met zijn bloet bequaem
Te bezeglen (hods woort
'I' Litteyckens zijn ghespoort ')
De welek by doen ontfinck
Tot tlaetst termijn
Bat selue 2 ) hem aenhinck
In zijnen vleysch gherinck .
Des doots vonnis ontfaen, noch sclireef by een brief
Bewijsende int ent
11s dat hy wt reynder herten had lief
Sijn vriendekens bekent
IIem dreef de liefde groot
Om to schrijuen ter noot
Aen die ~' verstroyde schaer
0 ghetrouwe Dienaer
Vergat oock niet zijn vrou
Troostende haer
Om hem zijnde jut benou
Want by had ghecnen rou .
Duysent en vijfhondert heeftmcn vnrl)reyt
Neghenenvijftich mee
Wanneer Gielis Bernts to loot wcrt gcleyt
Tantwerpen binnen Stee
I3y tradt aen onuersaecht
Den strijt heeft by gewaecht
Volbracht zijn offerhant
Ter eeren Gods pla,ysant 3 )
Vrienden dit is het padt
Nae tbeloofdt Lant
Siet dat ghy Gods woort vat
-!- Het wijst ter rechter stadt .

1' Sporen van ziJ'ne folteringen) ziJj n aan ziJ'u lichaam tot op he t la atste
oogenblik toe gevoeld, ondervonden, lie tan 't einrl van fol . 223 vo .
2 I)att liJtlen .
3 hiefelJi'k , tivie of tivat vreng~, le 5cIu uk t . ZiE~ aant((l;E~nin~
~, 3 o1 fol . 122 v~~ ,
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Een Testa-

Fol . 226 v° .

ment ghemaeckt by Jan

Geertaz, Gheuanghen wesende in s Grauen Haeghe, die welcke aldaer om het
ghetuychenisse Jesu Christi,
verbrandt is. Anno 1VI.
D.LXiiij . den. xv.
December ') .
GHenade eude vrede van Gi-odt den Hemelschen Vader, met zjj- [ n° .
nen Sone Jesu Christo sy met v, Amen .
Min hertgrontlijeke ende seer gelieuede broeders, ende Busters
1 Jan Gheerts -- bovenaan de bladziJ'den van den oudsten druk van ziJ'n Testarnent, 1566, heet hiJ' ook Geers of Geersen •, de Offerboeken en Van Braght noemen hem Jan Gerritsz . - was van Delft afkomstig ,• daar had hiJ' althans school
e raan fol . 235 ro ,• hiJ ' woonde Binds eeniha J'aren op Texel, was in 1559 heg~
dooPt en »ketelaer", koPerslager van beroep . Evenals biJ' de aanduiding timmerman metselaar, enz, hebben wiJ' daarbiJ' echter minder to denken aan een ambachtsman in onzen zin van het woord dan aan een persoon uit de kleine burgeriJ' of zelfs den gezeten burgerstand . De »luthersche paeP", aan wien hiJ' dien
brief no. 2 in het Offer des Heeren schreef, had hem dan ook eeniga schrifturen
~nezonden en hem meer dan eens biJ' zich aan huffs ontvangen . Ms Jan Gheerts den
geesteliJ'ke verwiJ't dat deze op hem en andere doopsgezinde voor1;gangers uit de
hoogto neerza ~' als op lieden, die geen A voor een B kenden bewiJ'st dit evenmin
jets ten opzichte van eenige onheuschheid biJ' dien pastoor als van gemis aan ontwikkeling biJ' den gevangene •, alleen, dat het dezen zelven aan de 1;ewenschte hi!liJ'kheid J'egens den antler ontbrak . IiiJ' verstond wel geen fransch, maar zoo goed
als 't ging latiJ'n t, a . p .),'green
~
ook bliJ'kt nit het slot van ziJ'n schriJ'ven aan dien
Pastoor (welk` slot in het Offer des Heeren ontbreekt, zie beneden : »Ten lesten bidde
ick u : dat ghY miJ'n simhel schriJ'ven ten goeden houden wilt : want het is Rusticus"
boersch »werck" . 't Is niet zonder eeni ~fe zelfverheffiug, als Jan Gheerts zoo roemt
dat hJ
i' n i e t op universiteiten heeft gestudeerd . Zoo is ook de grove toon, waaro p
en reeds de uitvoerigheid, waarmede hiJ' den pastoor verwiJ't, dat deze hem »broeder" heeft genoemd en eerie vriendeliJ'ke ~roet
heeft geschreven, biJ'zonder weini g
~
aantrekkeliJ'k . Daarentegen neemt de innigheld ons voor hem in, waarmede hi'J
order de folteringen, t, a . 1 ., bidt : »bewaert bewaert miJ'n schat" en het hart overvol heeft van »het liJ den ons Ileeren" : »doer is hire ende die sware slagen outline
ziJ'u woort ende hitter liJ'tlen twelc hiJ' voor ons arme sondaren geleden
heeft, also in my was, dat is anglers niet en docht", fol . 233 r° . Naast onleesbaar
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inden Iieere, ick late v weten, als dat is v scriften ontfanghen
heb, die welcke ick met grooter bljschap hebbe doorlesen, want v
lanne volzinnen schrift
hiJ' flu en dan in niet onvernuftigen
stil,
J
C
J ook in ziJ'ne
polemiek van den brief n0 . 2 . 0pmerking verdient verderzine
J afscheidsgift aan
zine
vrienden, fol . 228 ro en de wis
))Jesus Christus, siJn woohd
J
J waaroP blikbaar
J
ende voorbeeld" voor hem bet een en al bevat .
Wie die aluthersche PaeP" g eweest is, weten wiJ niet . Zeker een man als b . v .
CooltuYn to Alkmaar deze zelf was intusschen al in 1558 naar Emden gaggaan) of
Heer Andreas Direks van Castricurn, die toen rrog Pastoor aan St . Pancras to Enkhad om zine
huizen was waar hiJ', zooals Brandt vermeldt, in 1561 moeilikheden
J
J
ketteri en die in 9566 to Sneek als redikant heeft gewerkt . Zulke hervormingsgezullen er in Noord-Holland
wel meer zin geweest . In den yolkszinde geesteliken
J
J
.
Hoe
zoo
men hen ook antlers hebben ~'emond heetten ziJ natuurlik
~Luthersch"
J
noemd ? 't Was in een roomsch land de eeni8'a toen p assende naam . Natuurlik
J
bi eene speciliek luthersehe g emeente Been
sPrake . Zulke
is van geesteliken
J
J
~
~,~emeenten waren er hier voor° 1564 evenmin als gereformeerde of kalviniste ook
niet onder wat er van kruiskerken mag hebben bestaan . Daarentegen breidden
de Doopsgezinden zich zeer uit fol . 227 ro >; maar van dezen onderscheidden zich
die Lutheranen kerkeliken
ale ziJ waren, duidelik
J
J genoeg . Texel, Jan Gheerts'
woonPlasts, was biJ uitstek onzuiver op 't punt van 't roomsch geloof en de uitvoering van de Plakkaten : Brandt > I > bl . 257 .
Van de drie brieven > die in den tekst voorkomen > staat de derde voor het
eerst in deze uitg aaf, no . 3 1570 . ZiJJ
zin in alle verdere uitgaven ook in Van
Braght, weer ofgedrukt. De beide eerste zin
J reeds 1566 uit8'ageven in een afzonderlik
J boekJ'e in 16o, dat verder nog de brieven van MaYken Boosers maar ook
niets meer bevat alles op 20 blaadJ'es, en dat biJ het Offer des Heeren no. 2 1566
is g
: zie mine
Jebond
Inleiding hi . 9, 10 . Dat boekJ'e heeft ook in dien bundel
denzelfden titel als het ol' schrift hierboven ~• daaronder : »AAo . 3 . b .10. DiewYle gh Y
beholden hebben dat woordt mY nder lidsaemheYt,
soo wil ick v oock beholden
J
voor die vre der tentacien > die daer komen sal ouer die gantze Wereldt ." MaYken
Boosers wordt op dien titel niet genoemd . Vreemd, dat de uitgever joist van een
hasgschen en van eene doorniksche gelooviga brieven in handen kreeg en die
.
bieenvoegde
J
Met den tweeden brief, die aan den lutherschen PasP, doet zich een zeer ei~en~
aardig geval voor. Wat in het Offer des Heeren onder dat oPschrift voorkomt is
dat stuk
alleen de eerste helft van dat schriven
. Zooals ieder zien kan, eindigt
J
b
(Ian ook midden in eene redeneering . Toch staat er in no . 2, 1566 onder : aEYnde
des Briefs" : 'tgeen eene bladvulling kan wezen zooals die meer in het boek voorkomen • maar 'tgeen ook kan bedoelen den lezer to zeggen : aal eindigt dit stuk
wonderlik
elik bet slot van Jan Gheerts' schriven
." De
J abrupt, 't is toch wel degJ
J
uitgever
heeft dan van dat schriven
alleen de eerste bladen binnen zin
b
J
J bereik
ehad .
De verdere bladen zin
J in handen gekomen van de hoornsche verzamelaars van
het Groot Ofl'erboek van 1617 en door dezen oh hi . 337 in doorlooPenden druk aan
het stuk uit het Offer des Heeren toegevoegd . Alweer : ieder ziet, dat dit gedeelte
zich volkomen J'uist aan het eerste aansluit . De redeneerinh looPt door . - Over
de verwarring, die in t;eheel dit schriJ'ven heerscht en over het slot daarvan zie
de aanteekening op fol . 233 vo .
Toen de uith'evers van genoemd Groot Ofl'erboek van 1617 hun werk in 1626 o1pnieuw uitgaven, l1 laatsten zi
J daAr, waar de tweede heift door hen gevonden aanvangt o1' den rind : »Dit navolgende is oock Jan Gerritsz eyghen werck al ist in
de eerste boecken" - de Offers des Heeren -- »niet ghedruckt gheweest",
b
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scrijuen is ten eersten, tot een volstandicheyt des geloofs, ende tot
een volcomen eynde, ende dat door Jesum Chriatum, tot welcke
ick oock van gantscher herten ende gemoet, begeerende ben, van
den hemelschen vader, niet alleene met my, maer dattet met alle
goduresende, tot een oprecht eynde mach comen, na den will
Gods, gelijck ick hope, want slaghen ende groote smerte heb ick
gheleden, ende dat na Joannis woorden - om de broederen, dat 1 .Jua . 3 . b .16 .
begeer is niet alleene, maer ooc inset Gods wille, om zijnen naem,
woort, ende waerheydt to steruen, het sy oock wat doot dattet zijn
mach, want is hadde niet gemeynt dattet dus lange soude geduert
hebben, maer want daer my niet een hayr gecrenct mach worden, Luce . 1`l. . a. 7 .
sonder des Heeren toelaten, soo begheer ick dat eynde met hem
to verwachten, lijdtsamelijck met J/ gedult, gelijek een Christen Fol . 227 r^.
toebehoort .
Dus mijn seer ghelieuede B . ende S . staet mijn hertelijcke bede
aen v, ende aen alle Goduresende, dat ghy dock den Heere voor
my uwen swacken broeder bidden wilt, op dat is dat eynde mijns 1 .Pet. 1 . a . 10 .
gheloofs hier of brenghen mach, want dat gebet der gerechtiger
vermach veel, ende is crachtich, oock doen sy alle listicheyt, om
my den schonen schat to benemen, welcke is tan (hod ontfangen Apo . Z . c . 25 .
hebbe, mer is betrouwe my den Heere dat by my wel bewaren sal .
Ten tweeden lieue B, soo ist my met den Heere een groote
blijsehap, dat ick verneme dat den wijnberch des Heeren groot
wort, ende zijn rancxkens haer wijt wtspreyden, tot oprechte vruchten des Alderhoochsten Gods, daer my so lange na verlangt heeft,
nv soo dancke ick mijnen ende uwen God, dat ick sulcks hoore,
als ghy gheschreuen hebt, ende verblijde my nv, dattet Licht in
alle canten ende hoecken opgaet, ende achijnt ouer alle Bergen,
als is dat van vele vrienden hoore, die my in mijnen banden Mat. 25 . d . 37 .
comen troosten . Dus mijn lieue vrienden, weest neerstich een
yeghelijck na der gaue, die by van (hod ontfangen heeft, ende
legget doch wackerlijck inden woecker, op dien dat glry veel winnen muecht : Ende hooren het woort dat die Heere seyt, ey goede
ende getrouwe knecht, ouer weynich hebdy trouwe geweeat, ouer Mat . 25 . c . 33 .
vele sal ick v setten, ghaet in tot die bruyloft des Heeren . Aldus 1.Pet . 2 . a . 5 .
timmere een yegelijc aent hugs met leuendige steenen, op dattet
een heerljjc prieaterdom worde, ende datse Godt offeren moghen
met gheestelijcke offeranden, die Godt aengenaem zijn door Jesum
Christum, ende wy mogen dock altijt wel gemoet zijn inden Heere,
want zijn cracht is soo groot, by den ghenen die den // Heere Fol . 227 v'.
vreesen, dattet loch al voor hem wijeken moet, Doot, Duyuel, He!, 1 .Co.15 . c.26 •
Vier, ende sweert, Alle die op Christum gebout staen mach dat
al niet letten, want wy vermogent al door hem die ons weerdich Joa . 4 . d. 18 .
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maeet, ende door zjjn liefde wortet al verwonnen, ende die drijft
de vrese wt, als ick wel seggen mach, want doen ick in sConincks
Sadel 1) gebracht worde, ende stout daer by nac cell vre, eer dat
die Heeren quamen, ende each alle dint bereyden om my to pjnigen, doen dachte ick dickmael in mijn gemoet . 0 Heer ten sy
sake dat ghy my nv bystaet, so ist met my al verloren, ende badt
.
Mat . 10 . b . 20 hem dat by my eenen wont soude geuen, om to spreken tot zjjn
lof ende prijs, ende oock weder toe sluyten, wat tot lasteringe zijns
heylighen Naems ende des naesten mocht zijn, doen is a,ldus sprack,
ende sy my stelden om to pjjnigen, doen was deer goon vrese noch
achterdencken 2) in my, maer strenghe ende fel, leyden zijt met
my aen, dat den President sprack : Waerom wildy de waerheyt
niet seggen ? Antwoort : Om dat Christus anders niet en sprack,
din dat tot eere zijns Vaders ende zjjn Godheyt aenginek, ende
anders heeft by gesweghen . Ende dat selue begheere ick oock to
doen, al dat zjjn eere ende gebots Leere yen gaet, begheer ick niet
Mat . 10. d . 33 . to verswijghen, voor t Keyser noch voor Coninc, Hertoch noch
Graue . Doen was hot terstont, tastet hem vry aen, eon verdrencket
K~,lf is ghoet to waghen . Siet mijn lieue Broe . ende Sust . hoe onghenadelijck dat sy hot met my aenginghen, nochtans soo was die
Heere met my, ghebenedijt moot by wesen, ick en was mijns selfs
Mat . 13 . b . ll, niet, maer de bore regeerde mijnen -I- wont, also dat sy niet en
Fol. 228 ro. mochten crijgen na haren wille . Siet mijn lieue vrienden // hoe
Syr. 2 . b . 12 . getrou dat die Heere is, die op hem hopet laet by niet beschaemt .
Daeromme schrijue is noch eens dat ghy altijt inden bore
welghemoet zyt, ende vermaent malcander tot alien tijden, want
.d .Pet .l .b .t3 . Petrus acht hot orbaerlyck ende profijtelijck to wesen, die eon
helpe den anderen zjjn last draghen, ende dat finder liefden, want
als dat eon lidt lijdet, soo lijden sy alle, ende ale dat eon lidt
heerlijck is, soo verblijden alle de antler leden .
Ten derden so laet ick v weten, boo dat inijn huysurou hier
by my geweest heeft, ende my v vriendel~;jcke groete ghebrocht
heeft, welcke my seer lief was to hooren, ende oock dat sy hot
beste nee begheert to comen, nee haer swacke vermoghen, want
sy bekent, dat het leuen, welcke sy dug langhe geuoert heeft, dat
Titn . 3 . a, . 3 . hot quaet is, ale wy dat altesamen wel bekennen moeghen, dattet
met one in voortjjden ooc niet dochtc, dn5 staet mijn belle aen v
min lieue Broeders, da,t ghy doch eon op sien op haer neemt, ende
1

Zoo alle uit~~aven
reeds de eerste, die de brieven vau Jan Gheerts bevat ,
~
2 1566,; behalve n0, 19, 9599, die »zadel" leest . Zoo doen ook de drie eerste
Groote Otferboeken . Eerst tat van 1631 en Van 13ra~ht lezen ; »zael" ; vat ook
met nsadel" moet ziI.j n br(1oeld .
2) Bekommeringr~ .
11 0.
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vermaendtse tot een beter leuen, ende dat finder liefden, ende of Mar . 6 . b . 13 .
het saecke waer, dat ghy vat winnen moecht, ende ghy my dat
ouer scrijft, dat soude my een grote vruecht wesen, ende fist dot
ghy wat schrijft tot my, eer ick myn Sacrificie Godt op offere, soo
beschickt dat aen mijn oude Moeder, ofte aen N . ') soo sal ickt
wel crgghen . Daer en bouen heb ick haer wat Cruyts ghedaen, to
weten, een Note beschaten met drie oft of vier clauw Gengbers
met wat uaghelkens, datse dtit J . C . ofte een ander soude geuen,
datmen dat in stucxkens sal snijden, ende ordentlijck om to deelen
tot een eewige groetinge, ende dot inden I3eere, ende hier opter
Aerden een eewich adieu in Christo, !/ vrede ende af5cheydinghe, Fob . 22,'? v° .
oft na desen niet meer en ware, voor dat N-i by Christum to sameu
comen, ende daer malcanderen lien in zjnder heerlijckheyt, Amen .
Mjju seer gelieuede broedere, is heb met v gewoont 2), ende oock
verbl~jt dat ghy dus cloeck zit met timmeren des Stadts ende
'Pempels Jerus,llems, weleke soo menieh Ja,er verdorueri ende veruallen is gheweeat, daerum versaecht v niet broeders, a1 wordy
bespot ende beschempt, als Israel, doen si de mueren weder op
timmerden (mereket) doen worden sy stercker ende craehtiger int
a.rbeyden, hoe wel die vyanden grimmende waren, om dattet w erck
gheen voortganck hebben soude, nochtans hebben sy dat niet ghelaten, maer soo veel to neerstiger wachte ghehouden, in die eene
hant die spiese ofte het Sweert, ende in die ander hant die Truyffel, eude waren wel ghemoet, want Godt was met her, ende street Jud, 5 . d . 1~ .
voor• haer, Siet mijn lieue vrienden, laet ons nemen een exempel,
hoe vroom dat dese T-Ielden gheweest 4jn, hebben haer niet versriecht voor her vyanden, also laet ons pock doen, hoe seer sy
roepen ofte sehrijuen, iae schempen ende seggen : siet dit volck
coeint, ende willen een Yiieu Pondament aen de Stadt leggen, ende
en kenuen niet een A voor een B, van waer coemt ha,er dit? waer
hebben Si dat geleert? Wy hebben in hoogen Scholen gelegen eude
ouse welt da,erom verteert, souden nv dese Ezels comen ende ons
9 De eerste druk in no . 2 > 1566 maar ook alleen deze leest : »aen milj, n oude
Moeder, ofte aen die Joifrou daer ick ligga, ende doet dat heYmeliJek, so sat ickt
wel criJt
' ;•e n ." Bedoeld is zeker de eiPiersvrouw : verg . Dr . Hoop De Martelaren den •

liervormin9, h1 .964 .

Het nu volgende is het eeniga voorbeeld, miJ' bekend dat een martelaar de
ziJ'nen verzoekt op eene dergeliJ'ke wjze gedachtenis aan hem to vieren . De latere
uitgaven van no . 8 9590 of hebben mote beschaten" verbeterd in ))note museaten" • 't andere is natuurliJ'k gember en kruidnagelen . lets antlers is het, als een
gevangene met de ziJ'nen een afscheidsmaal houdt (Hoo~',t . a . P . hi . 955-163 of hun
b
twee tinnen lePels doet toekomen, waarin hi'~ met een sPeld eerie sPreuk heeft gagrift ,
of als eene moeder uit den kerker aan haar kind een reaal zendt als aandenken .
1 Zoo dlle uitgaven . Missehien stond in den brief : »geweent" .
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Joa . 7 . e . 48 . leeren, die eene is doch een Schoelapper, dander een Weuer ofte
Pelser '), ende dese willen die scrift allegeren, sy doen haer ambacht, dat coemt ons toe, wy willent oock niet lijden, daer moet
Vier, Water, Sweert teghen ghestelt worden, nochtans laet ons
Fol. 229 r° . vreesen noch // verschricken, hoe seer die honden bassen, die Leeuwen brullen, want God die met ons is dat is een sterc (hod, die
Syra . 1 . b . 8 . sal die zijne wel bewaren, ende dat volt sullen sy wel behouden .
Jndic .5,d .18 . Sy connen noch mogen anders niet doen, dan hen die Heere toelaet, mgn lieue broedera wilt my dit simpel schrijuen ten beste
houden, het is meest wetter haest geschiet dages daer na doen is
uwen Brief ontfinek . her mede wil ick v noch eenmael den Heere
ende twoort zijnder ghenaden beuelen, Ontbiet 2) doch die vrienden
in Vlielant dat ickse hertelijek doe groeten, met des Heeren vrede,
dat sy doch vromelijek mogen strijden, om die wet des Heeren,
9yra . 1 . b .18 . bidt den Heere voor my, ick begheere v weder to gedencken, verHebr .13 . a . 3 . Beet mijnder niet in v gebeden, denct of ghy mede een gheuanghen zijt, vaert wel, de vreese des Heeren beware v alien, Amen .
Q Ick sende v hier ooc noch een groetinghe, oft v een weynich verquicken mochte in v aenuechtinghe der wedersprekers des
Doops, weleke ick ghehadt heb met een Lutersche Pape, dit nauolgende is die antwoort op zone schriften, die by oock tot my
ghesonden heeft, nae dien wy menichmael metten anderen gesproken hebben, die Heere sy met uwen Gheeste, Amen .
[fl o .

2

Q Noch eenen Brief van
Jan Qeertsz, aen den Luterechen Paep .

MIjn seer gelieuede goede orient, bier mede wil is v Adieu
aeggen, want is verhope met v, noch met geene ander menschen
Fol . 229 v° . na dese tijt to disputeren ofte to achrij uen, want // Paulus seyt
Titu . 3 . a . 9 . ontslaet v des twists oft ongeestelijcken claps ende onnutte disputatien, want si vorderen vele tut een godloos wesen, want haer
2.Ti . 2 . b. 17 . woordt verslint om haer als de ka,ncker siecte, daerom begeer is
oock van v ontslagen to zijn, ende mijn side met Godt in ruste
leuen, vaert altijt wel .
Siet mijn goede orient, hier is mijn geweer ende wapen mijns
geloofs ende dat eensdeels int corte vertoont, aiet hier mede, ende
met gheenen anderen, jjser noch stael, spies noch sweert, wil iek
v des Antechrists rijek bestormen, want geest moet met gheest
1

Bontwerker .

2

Aarl iemand laten weten .
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verwonnen worden, ende vleysch met vleyschelijcke wapenen, 2 .Cor.10 . a.4 .
daerom segge iek metten Apostel, de Wapenen onser Ridderschap Eph . 6 . b . 12 .
en zijn niet vleyschelijek, maer machtich voor God, om to verstooren, al dat hem tegen de waerheyt verheft, want onsen strijt is
niet alleene tegen vleys ende bloet, maer tegen den Vorsten, ende
Qeweldigen, tegen die heeren der werelt, tegen die geesten der Eph . G, h . 14 .
boosheyt, onder den Hemel, daerom moeten alle Christenen dat
harnas Gods aendoen, op dat sy staen mogeu 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 Duy- 1 .Pet . 5 . a . 8 .
uel gaet rontom a,ls een grimmende leeu, ende soect wien hi verslinden mach, desen wederstaet in een vast gelooue, dat is once
wapen, daermede wi to vreden zijn .
Ten eersten ') kent geen Krijch, dan al wat hem ouercoemt,
moet by duldelijc met lijdtsaemheyt om des Heeren wille dragen, Mgt . 10. c. 22 .
want Christus heeft den zijnen anders niet gheleert, dan haer vian- Mat . 5 . e . 44 .
den lief to hebben, daer bouen verboot by 4jn discipulen, doeu si
hem vraechcten : Heere wildy dat wy dat vyer vanden Hemel doers
comers ende dit vole verderuen? Neen // sprat hy, weet ghy niet Fol . 2:31Jn•o .
wiens kinderen dat ghy zijt : Weest bermhertich, geljjc v hemelsche
Vader is, Hy en dreychde niet doers by leedt . Dese exempelen 1 .Petr .2 .
volgen wy na met alder neersticheyt, na, onse swa,cke vermoghen,
ende beuelen also God onse sielen, in zjjn genade, als den ghetrouwen Schepper . Hier wt moecht ghy sien ofte verstaen, wat wi
voor een volt zijn, wat gheest wy hebben . Siet 2) myn goede orient,
met dese mijn wapenen ende geweer wil is v, als een cleyne ende Eph . E . x.17 .
ongeachtede Dauid, by den grooten Goliath ende vermetelijcken
Helt, die Gods Leger bespottede ende beschimpte, ende verliet 1 .Re .17 .b .10.
hem op zjn cracht, gelijck ghi v op uwe geleertheyt betrout, ende
stunt zijt op den name, Rabbi, ende door het groot achten ende
aensieu ws verstants, macht ende cracht, begindy ooc to seggen met
Goliath : Ben is een hont, dat ghy tot my coemt met eenen stoc P ick 1 .Re .17 . e .43 .
can ende wil v vleesch den voghelen onder den 1Iemel to eten ;euen,
dot seyde Goliath, ende ghy niet minder : Want sonder cracht segdy,
hen ick bedrogen ende doot : Ja mijii orient ick weet wel, dat ick
ende mijns ghelijcke, .j,ltijt cleyn eude ongeleertt by v geaeht worden .
1 Zoo alle nit a ver . i n het Groot Oll'erboek van 16'15 en alle lateren ; ode
Christen kent".
2 Deze volzin looPt niet los . - Met Jan Gheerts'
roemen o1p de viJ'andsliefde naar Jezus' gebod biJ' hem en de ziJ'uen is ziJj n sinalende Loon zi'ne hoo moedi a lioudin g teen een tegenstander al zees slecht to
rJi'men . Maar de afschuw van de kerk de wereld , die vromen ten bloede toe
vervohde
en den menschen h, i, den weg der zaligheid afsneed, is wet meer
~
overgagaan in hooghartigheid togenover de manners van de kerk ; o, a, bi'J
Menno . In het Offer des Heeren staat echter Jan Gheerts, eloof
'
hierin alleen,.
~
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Siet, hier hebdijt met v vermeten toe gebracht, dat ick met mijnen slinger ende steen met vrijmoedicheyt wel dorf wt treden ende
segghen tot v, als tot Goliath, der Philisteen Vooruechter ende
beschermer : Siet, ghy zijt tot my wt gecomen, ende verlaet v op
v spere ende schilt, maer ick coeme tot v wt betrouwen Gods,
inden naem des Godts Israels, ende wil hed0n dijn vleesch den
vogelen des Hemels teten geuen, ende also v met uwe eygen
sweert dooden, to weten, met v eygen schrijuen oft disputatien,
Fol . 2.30 0o, die my dienen om v to ouerwinnen, niet door den geest j/ der
Vniuersiteyten oft hoogher Scholen, maer door Gods woordt ende
cracht, ende dat met duytsche Iiollantsche ende m~ ;jn moeders Tale,
Nu . 2l . e . 28, tot hooger eeren Gods ende tot uwer schanden, endc dat stomme
lastbsjer dier 1), sal v sotheyt doen blijcken, so lange hebt ghy
Balam, my a,rme Ezel geslagen, tot dat is sprac door (hods cra .cht,
1 .Re .17 .h,10 . so langhe hebt ghy Goliath, my ende den Leger Israels beschimpt,
ende wtgeeyscht, dat ick v met din eyghen sweert doode ; dwelck
ick niet en soude gedaen hebb9n, en hadt ghy niet met sulcke
scherpe tanden toegebeten, ende de penne niet so hooge genet"),
hoe soude ick dat laten connen, worde ick daer over nv misdanct,
ghelijek ick ooc wel vermoede, soo moechdjt v seluen wijten, want
men can niet swijgen ende spreecken Gods woorden .
Och Mannen, Mannen, het waer v soo wel geraden met GamaAct . 5 . e . 40, liel, dat ghy (hods volck liet met vreden, want is dat were wt
den menschen, so salt wel vergaen, ma,er ist wt God, so en condy
dat niet to niete doen . Daerom muechdy wel toesien, dat ghy v
niet en vergrijpt sent Sweert den Iieeren, ende niet ghewent 3 ) en
Acto . 9 . a.. 5 . wort, als de gene die teghen God strgden, En wilt Jesum van NaJudi . 5 . e . 25 . zareth niet langer veruolgen, ende latet Israel onghequelt .
Om nv to comen tot het verstant ende aenuanek ws Briefs,
welcken ghy aen my gesonden hebt, om alle redenen ende bescheyt den gheloofs to verstaen, so beuinde is dat ghy my zijt
groetende, in den naem den Vaders, den Soons, den heylighen
Gheests, waer op ick v antwoorde, nae dien ghy v voor eon Christen beroemt, ende my als eon verworpen mensche, ende ongelooFol. 231 r°. uich achtet, oock met eon valsche opinie beladen, soo // segge ick,
2 .Joan . b. ii . dat ghy niet recht en acbrijft, want Joannes seyt : * 1st dat yema,nt
tot v coemt ende en brengt dose Leeringhe niet, die en ontfangt
niet in v hugs, ende on groet hem ooc niet, want wie hem groet,
die heeft gemeynschap met zijn quade wercken . Noch seyt Paulus
4 Bileam's ezelin waarmede hiJ ' zich zelven vergeliJ'kt .
2 De veer Penne of P luim hoo g~ opsteken >; trotsch laatdunkend > overmoedi g
3 >>Ghevonden" in de uit aaf van 1599, no . H en bi' alle lateren .
to work 7aan .
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1st dat hem yemant een Broeder laet heeten, ende nochtans is een 1 .Cor . 5 . b.ll.
ouerspeelder ende diergelijeke, ende ooc een ongeloouige, dat die
Godts rijcke niet en sullen besitten, daerom datse Godte rijeke
niet besitten en mogen, en salmen daer ooc geen broot mede eten,
tot verderuinge haers vleeschs, datse bedencken, waer of sy gheuallen zijn. Ten tweeden, noemt ghy my v broeder, waerom ben
is v broeder? daer wy doch verscheyden zjjn int gelooue, 1st
daerom, om dat wy alle van God den Vader geschapen zijn? is Gene . 2 . b . 7 .
seg daer neen toe, want souden wy broedera zijn na den geest,
ende na de leeringe Christi, ende der Apostolen, so moesten wy
in een gelooue, gebruyc, van eenen Geest gedreuen worden, het
webc nv verre verscheyden is, want dese broederschap moest comen wt de Hemelsche wederbaringe door tgehoor dea Godtlijcken Joan . 3. a .3 .
woorts, wt dat aertsch int hemelsch, dese broederschap wont de Collo. 3 . a. 5 .
ongeloouige niet toe gheschreuen, noch coemt niet wt de vleescheljjeke hereoemate, gelijek Paulus wel elaerlijek onderscheyt geeft,
daer by seyt : En treckt niet aen een vreemt iock met den onge- 2 .Cor. G . c .15 .
loouigen, want wat gheselschap heeft de gerechtighe met de ongerechtibhe, dat licht met de duysternisse, ende Chriatus met Belial,
de geloouighe met de ongheloouighe, oft den Tempel Gl-odts met
den Tempel der Afgoden, &c . Want de Broederschap staet daer
in, weest neerstich to houden de eenicheyt in den gheest, to blijuen in een hope des roeps, een // Heere, een Gelooue, een Doop- Fol. 231 t'° .
gel, merct uwen Doopsel, het sy met een Vroetwijf '), oft met EpL . 4 . a . 5 .
Vormsel, ende met diergeljjeke laet ghi v genoegen, ende en gedenct niet daer op, dat God bouen alien, ende in ons alien, zijn Eph . 4 . a . 6 .
woort een stede wil hebben .
Nademael ghy my, ende ick v, soo contrarie ben, in gelooue,
leere, leuen ende G}eest, waerom heet ghy my dan broeder, vraghe
ick noch eens, oft ben ick een Ketter ende Aftreder der waer- Tit . 3 . b .10.
beyt, waerom en schout ghi my niet? als ick eens oft tweemael
vermaent ben, want dat is een beuel der Schriftueren, maer (eylacen) ghy zit de Schrift, van (hod ingegeuen, niet onderdanich,
* dan ghy verkieset totter verdoemenisse .
2 .Pe. 2 . a. 2 .
Ten derden, soo beuinde ick in uwe * bedoechlgeke onderwijs * bedrieehBrief, als datmen my alleene beschuldigende ende beroepende is, lijeke s).
1 Jan Gheerts spot hier met den nooddoop, aan pasgeborenen door de yroedvrouw bediend .
2 Deze opheldering is door n0 . 2, 1566, de uitgaaf die voor het eer st aan de
brieven van Jan Gheerts en Maeyken Boosers eene plaats inruimde no g niet gegeven . Eerst no . 3 1567 schreef bet woord op den rand er bJi' Evenzoo is o p
fol . 56 vo u onder " ter verbetering ingevoeg~
d ; no 2 h eeft dat nog niet, evenmm
als no . 1, 1562 .
II.
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in dwalinge ende misuerstant des Doopsels, sonder eenighe andere
Articulen, wat sal iek hier toe seggen? zijn dan alle uwe Godekens
v eenen grouwel ') P ende v valsche leere ende ghebruyek der
.Tndi . G . b . t 1 . kercken, sal dat dan of zijn? dan ick peynse neen, dat bedriechlijek ghewin is v al to lieflgck, maer ic1 : weet v meyninghe wet,
dat wanneer ghy my vant eene berooft haddet, soo meyndy het
ander oock to crijgen na v eygen woort. Och wat een Broeder zit
ghy my, schoon int aencomen, Maer mijn Leeraer ende Meester
Mat . 10 . b.17 . Christus Jesus heeft my voor v gewaerschout voorsichtich to wesen als Serpenten, maer simpel als Duyuen . Ja alsulcken broeder
zijt ghy my, als de oude lueghenachtighe Yropheet, die den Man
3 .Ren. 13 . (l . Godts bedrooch door zijn luegenen, want Godt hadde den Min
Gods geboden, tegen den Altaer to propheteren, ende ter seluer
Fol. 232 r°. plaetsen en soude by goon // broot eten, noch water drineken, tot
dot ghy weder tot uwen lande coemt : Maer da,t za,et der Slangen,
de oude Propheet sprac . Eet broot met my, ende drinekt water,
de Man Gods antwoorde : God heeft my dat verboden . 1Vlaer de
bedrieger seyde : Ick ben oock eon Propheet des Iiceren (als ghy)
ende de Heere heeft met my gesproken, dat ghy hier broot eten
ende water drincken suit . Doen ginc de Man Gods met hem in,
ende brack dat gebot des 13eeren, daerom is by tot stra.ffe zjjnder
onghehoorsaemheyt, op den wech vanden Leeuwe ghedoot .
Voor dat Exempel verschrickt mijn side seer, want na bedroch
ende ouertreden mijns Heeren woort, soo seyndc by de Leeuwen,
Praken ende Beyren, datse heerschappije mogen crijghen oiler mijri
siele, ende die dooden, want ads mijn ghelooue sieck is, endc w ;inekelt, so wa,er ick eon ouerwonnen, ende gewis doot man, macr den
Ancker mijns geloofs staet vest .
Ten vierden van v onuerstandige of m)etwillige plompheyt, dat
ghy uwen kinderdoop met de besnijdenisse des Wets oft met dat
verbont teecken Israels, wilt beweeren, want de besnijdinge die
Rim . 2 . r . ghy opten doop verstaet (seyt Paulus datse sonder handen geschiet
inden geest) tot aflegninge des sondigen vleeschs, wiens lof niet
en is wt den menschen als handadich aen Israel, maer wt God is
geschiet, is dan nv uwen kinderdoop inden geest, sonder handen ?
ende dat tot aflegginge des sondigen vleeschs, ende tot 2) sonde diese
noch niet gedaen en hebben, want dat sondich af to leggen, is dit,
Collo . 3, a . 7, seyt Paulus, doodet uwe aertsche leden, als hoererie, ouerspel, on1) »Veracht t;iJ' zelf al uwe verdere kerkelJi'ke afgoderiJ'
van welke ik zooals
b
giJ' weet, miJ' heb ofgewend , dat giJ' daarover zwiJ'gt„ daarvan ~•een gewag maakt ,
dit alleen doet van den kinderdooP 2"
2 Met het o0 ~' 0A .
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reynicheyt, oncuysheyt, quade begeerten, merct of dit op v kinder
verstaen mach worden . &c . /J
Ende met dese v kinderdoopinghen, maect ghy datmen one Fol . 232 v~.
wederdoopers heet, hoe wel een t) niet tweemael en doopt, noch niet
lateu doopen, maer eenmael, ende dat nae der waerheyt, na tge- Act . 8 . b .12 .
bodt ende gebruyc der Apostolen, ende daer aen genoecht ons wel .
Ten v~fsten wil is v onse bekentenisse ende gebruyc laten hooren, dat once doopinge niet en is wt opinie 2), maer wt beuel des
Alderhoochsten Cods . Na~ desen hope ick met v, noch met niemant
to schrijuen noch to disputeren, als voorseyt ia, want groote vermetel~cke cloeckheyt en heb ick dock niet, dan 3) een seker gemoet, ende vast ghelooue mijns grouts, hoort cort bescheyt :
Vander besnijdenisse bekenne ick, dattet een teecken des verbonts Abrahams was, hem ende alle zijnen Zade, oock een intre- Gene . 17 . b .
dinge der Gemeynten Godts Israels, ende de wtwendige besnijdinge
Isra~els, heeft een Beelt geweest op de toecoemstige inwendige besngdenisse Christi, somen claerlijc verstaen mach inden geest des
nieuwen Testaments, gelijc Paulus ooc verhaelt, dat en is Been Rom . 2 . c . 28 .
besmjdenisse, die wtwendich inden vleesche geschiet, mer de besnijdenisse des herten, dat is de besnijdenisse die inden geest gesciet, ende niet inde Letter noch Wet, wiens lof niet wt den
menschen, maer wt God is, noch ghy die in Christo ooc beaneden
zijt met de besuijdenisse Christi, die sonder handen geschiet, door
aflegginge den sondelijcken vteeschs. Voortaen vat inset voor een
volt, die met hem begrauen zijn, door dat doopsel, Hoort dock, Coll . 2 . b.13.
ghy zijt verresen, Waer door? door tgelooue, Wat gelooue? wat
gelooue hebben dock de peters ende meters, daer Good door werct,
n:~ v lieder verstant, merekt vry hier gheen kinderen, maer gheloouige ende verstandige, ~~ ende dit wil v sterckste bew~s zijn . Fol. 233 ~.
Och orient, en stelt v niet moetwillich tegen den prickel, oft het Acto . 9 . a . 5 .
wil v hert vallen, met (~odt to spreken, ende zijn woort ende
waerheyt so atoutelijc to verdrijuen, Want wildy noch de wtwendige besnijdenisse ymmers houden ende hebben tot een figuere op
den doop, Wel aen dan, wie maect v kinderdoopers dan so stout,
dat ghyse doopen suit voor den achtsten dach ? ende waerom doopt
ghy de Meyskens 4)? want rode Wet en worden die niet besneden,
ende hier wt moestet volgen, de meyskens ongedoopt to blijuen, Gene . 17. d .
want dat ware wesen moet recht zijnen ganek hebben .
4
2
3
~

Iemand • een van ons .
Ei gen meenin 1;~ eig endunkeli'kheid
.
J
Behalve alleen maar wel .
Een argument > wel meer o . a, door Jac
q ues d'Auch y, g ebezig d .
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Wt zijt ghy met v doops Figueren, miter wy hebben een beter
bescheyt, van des Doops Figueren, ende dat sal ons Paulus ende
Petrus wel helpen houden, met hare geest ende ghetuychenisse .
.
Den inganek door dat water, inde Areke Noe (seyt Petrus) beGene . 7 . a . 6
1.Petr . 3 . c . teeckent ons bet doopsel, wie da,t my derf loochenen, die mach
oils oock wel teghen spreken, wy die doch cleyn ende ongeleert
Math . ii . e. van haer geacht worden, nochtans van Godt gheleert .
Onse tweede getuyge des doops figuere, is de hooge Apostel Pa,uActor . 20 . d, lus (die den raet Gods vercondicht)') der kinderen Israels wtganc
Exod . 14 . c. wt Egypten door de roode Zee, ende dat sy onder de Woleke
1 .Cor .10 . a .6 . calomne door lYloysen ghedoopt zijn, dot was een Figuere, ende
ons tot leeringhe .
Maer wy 2) van dat ware wesen inden G}eest ende lieu TestaMat. 12 . c. ]9, went, so bekennen wy een claer Gods ordinantie, leere ende gebot,
Act . 19 . a . 5, daer na den regel, gebruSc ende claer exempelen der Apostelen
des Doops, dat is ons bescheyts genoech .
Marc . 16 . b .
Christi ghebot is dit : Gaet in alle de werelt, predict dat EuanFol . 233 v°. gelium alien Creatu//ren, leert haer houden dat is v beuolen
hebbe, haer doopende inden naam des Vaders, des Soons, des heyligen Geests, wie gelooft ende gedoopt wort, sal salich wesen, wie
Rom . G, a. 4 . niet en gelooft, sal verdoemt zijn 3 ) . Ten eersten, een graf der
'f Col . l . b.12 . sonden, een intreden der Gemeynten Gods, * een aentreckinge
+Tit . 3 . a . 5 . Christi, ende een ontulucht des torens Gods, -1 een badt der wedergeboorte, ende eenen zegel der goeder conscientien oft verseecLnce . 7 . c . 30 . keringe met God, t ende wie dit verwerpt, die ver«-erpt Gods ra.e t.
Acto . R, d . ,iG .
Der Apostolen gebruyck is dit geweest : 1 Ghelooft ghy van
gantscher herten, soo macht wel gheschieden 4) .
1 Zie de aanteekening op fol . 233 vo.
2 Zie aanteekening 4 hieronder .
3 De woorden, die flu volgen, behooren niet, in dit verband . Zie aanteekenin g
4 hieronder.
4Ten oPzichte van dit abruP to slot lie!) ik reeds in de aanteekenin o1
p fol .
~,
226 vo aangetoond+
J hoe niet de hriefschri'ver midden in ziJ'ne redeneerinh is bliJ'yen steken, m aar de uitgever den afdruk van dezen brief midden in eene rodeveering lreeft ofgebroken ;, waarschiJ'nliJ'k doordat hiJ' de hlaadJ'es, waarop het vervoi gb van Jan Gheerts' schriJ'ven stond, niet bezat . Dat vervoign is intusschen voor
ons elders bewaard ebleven ; zie aldaar . Misschien is deze of gene enei d dien
uitgever van oPzet to verdenken . Deze kon het hebben weggelaten, b . v . omdat
hiJ' den fellen toon afkeurde van de bestriJ'ding van den kinderdoop, die den inhoud
van de tweede helft van den brief uitmaakt •, hiJ' kon ook daarbiJ' rekening Itchhen gehouden met de strooming, die in 1566, toen hiJ ' 't stuk uitgof, een tiJ'd lan g
beloofde al machtiger to zullen worden ; die welke een biJ'belsch >J rotestantsch
Christendom wenschte maar met behoud van eene ~Kerk" van god +eteerde
redikanten van den kinderdoo1', enz . Dan echter had hiJ'+ dunkt miJ', den t;eheelen
brief wel achterwe a~' gelaten >; of, indien niet dit > dan wel het slot aan de eerste
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Eenen Brief aen

a . 3.]
fro

zijn bekenden i) .

NAe alle vriendelijcke groetenisse B . ende S . inden Heere, hier
ist gene dat ghi van my begeerende zijt, na mijn crane vermogen,
na v verlangen, alst in my is, Wa,er voor is God den Vader, met
zijnen beminden cone Jesum Christum hertelijc seer dancke, -{- dat Josue . 1 . a . 5.
by den zjjnen niet en verlaet, * mer a,ltyt helpt het velt behou- Heb .13 . a . 5 .
•Cor .2 .b.16.
den, t want zyn oogen der genaden sien altijt op den zijnen, ends t~Psa
. 34 .b.16.
zijn ooren luysteren altijt op haer gebet, Wanter gescreuen staet : LPet. 3 .b:12 :
T als ghi door water ends vyer gaet, so wil is by v wesen, so + EAa . 43. a . 2 .
gene is hem alleenlijc prijs, eer, van zijnder grooter bystant ends
werckinge, dwelc by aen my arms sondaer in mijn druc, lijden
ends pijn bewesen heeft, is also mijn lieue B . dat die honden,
leeuwen ends beyren aen my niet gehadt en hebben, hoe seer dat
si bassen, brullen, ends beeren z), * want de Heer was mijn behoe- Psa . 62 . a . 3 .
der, als is mijn hope des geloofs op hem sette, dat by my ooc
bewaren sal, door zijn groote genade ten eynde toe, t want is Rom . 8 . d . 31 .
heeft toef;evoehd . Dat slot luidt Groot Offerboek van 1617, bl . 339, na het verzoek om hem ziJjn simPel schriJ'ven ten goede to houden : blck belheerde wel
beter to does maer nu danck ik hem God van tgene hY geeft . Vaertwel .
~Onderstont ick Jan Gerritsz . ketelaer van Tessel belYde maer eenen Heere, eeii
geloove, een dooPsel enzv .
»ick kome haesteliJ'ck, houdt hetghens dat ghiJ' hebt op dat niemant u kroone en
nerve . APoc .3 . Ja Heere Jesu komt, APoc .22 ."
Het geheele tweeds gedeelte van dezen brief zal in den tekst van dit deel achter
het Offer des Heeren worden of edrukt .
Nof; jets anders wekt in het schriJ'ven aan den »luterschen PaePe" de aandacht
de buitengemeen verwarde stiJ'1 en onduideliJ'kheid hier en daar . NatuurliJ'k kan
't heel goed ziJjn, dat Jan Gheerts flu eenmaal een armzalig stilist is geweest en
daarin biJ' Jan Glaesz ., MaYken Boosers, Jacques d'AuchY verre ten achter stond .
Maar zoo slecht ziJjn toch ziJ'ne beide anders brieven niet ;~ en wat wiJ' in dezen
vinden is nog jets anders dan een sleehten stiJ'l . De aanteekeningen 1 en 2 b . v .
op ditzelfde fol . 233 ro en vo verwiJ'zen naar Plaatstn, waar woorden ontbreken
of lose stukJ'es beschreven PaPier maar aaneeneregen
ziJ j n . In het vervolg van
~'
den brief is het niet anders . Die volzin b . v . in de laatste aanteekening genoteerd ,
: hiJ' komt ook nog eens voor in het
most op die Plaats verdwaald ziJjn geraakt
~
laatste gedeelte waar hiJ' we! past . Ook dat step eerste'', ))ten tweeds", enz .looPt
niet overal los . In de eerste uitgaaf van Van Braght, nog door dezen zelven bezorgd, die van '1660 is op bl . 402 aan den rand aangemerkt : shier wares eenige
woordtfauten, die wiJ' uYtgelates hebben", maar de Paar woorden, op die Plasts
weggelates, ziJjn ,I'uist m . i . volstrekt niet zinstorend . Ik mask echter uit die aanteekenin~' op, dat de verwarring in flit schriJ'ven ook Van Braght's aandacht heeft
getrokken .
1 Deze brief voor het eerst in deze uitgaaf nO . 4, 1570 . Zie aanteekeninn I 0
fol . 226 vo
2 Aan aan geweld makes .

r
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God met ons, // wie sal ons mogen deeren, ende -Iist dat de
Iieere dat hugs bewaert (als Druid seyt) wie salt mogen crencken.
127, a . 1 • Mijn vrienden, oft ick v nv mjn
hert ende gemoet wt scrijuen
mochte, dat wilde is wel, so alst in my was doen is hint, ende
die aware slagen ontfinc, em het getuychenisse ons Heeren Jesu
Christi, Want 4jn woort ende bitter lijden, welt by voor ons
arme sondaren geleden heeft, also in my was, dat ick anders niet
en dacht, Siet mijn b . ende s . hoe de Heere den zijnen bewaren
Sach . Z . a . 8 . ende beschermen can, die op hem betrouwen, * is als zijn oochappel . Noch sal v gelieuen to weten, mijn lieue B . ende S . dax sy
my eerst aen zijn gecomen met vragen, to weten, hoe mjn naem
was, ende van waer is geboren was, hoe out dat is was, ende hoe
lange dat is in Tessel gewoont had . Ten anderen, wanneer is dat
doopsel ontfinc. Ant. Vijf Jaer . Vrag. In wat plecke ist gesciet?
Ant . Ic en begeert v niet to seggen . Doen seyden sy weder : Men
salt v wel doen seggen, ende wees op den Scherprechter, Ende
heeft voort geseyt : Alsmen v na de waerheyt vraecht, so soudy
ymmers de waerheyt seggen . Ant . A1 wat des geloofs aengaet,
1,Pet . 3 . b .15 . 1- dat begeer ie v wel to seggen, mer sulcx en heeft my God niet
geboden . Ten derden, oft mjn huysurou mede sulex waer . Ant.
Neen si, dwelt mi leet is . Ten vierden, wie dattet ghedaen hadde .
Ant . Ick en begeert v niet to seggen . Vra . Heuet N . geweest .
Ant . Het is my van God niet beuolen to seggen, ende oft ickt v
alschoon seyde, so en woont by in sConincx landen niet. Vra .
Christus als by voor de Ouericheyt gestelt Overt so heeft by antwoort gegeuen, alsmen hem vraechde, waerom ghy niet also ? Ant.
Alsmen hem vraechde weleke') dat de eere zijns Vaders ende zijnder Godheyt aenginc, so heeft by geantwoort, anders geswegen .
Fol. 234 v 0 . Ende al wat // ghi my vraecht, dat zijn vet, woort, gebot, verMat .10 . d .32 . bot aengaet, t dat begeer is to belijden voor Keyser, Coningen,
Lace . 12 . a . 8 . Hertogen, Grauen, Princen ende antler Heeren, ende niet to verswijgen . So heeft by terstont met corten woorden geseyt tot den
scherprechter : tast hem aen . Summa, alsmen my aen taste, so viel
is op mjn buyc, ende ba .dt den Heere om zijn bystant, so seyde
by terstont totten rackers : grijpt liem op, So hebben si my aengeuallen, ende hebben met mi gehandelt, a .lsmen met den JTeere
Mat . 27 . c.28. onsen iMleester gehandelt hceft, ;- ,tilsmeu zijn cleederen wtscudde,
ende hebben min handen op in~~n rugge gebonden, sonder gena,de,
.
Mr. 14 . g. 64 * ende mijn oogen verbonden code opgetrocl .en z), ende doen sloeLuc. 22 . g . 64 .
Fol . 234 r° .
Pea . 46 . a . 5 .

1 Van Brag ht : »tgeen"
. Met mi'ne'' godheid wordt Christus'verklariug 1)edoe ld
b
dat hiJ' Gods zoou was . Aan het 1 e e r s t u k van de rodlleid van Christus, van
den tweeden persoon der drieeenheid denkt Jan Gheerts niet .
2 De gevan~~enen the zooals Gheerts g(eeseld werden h'n en z~ dat de
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gen Si my, ende boocten anders niet dan oft op eenen boom had
geweest, dat die garden knapten als hennep stoppelen, ende seyden : spreect, hebdi eenen stommen duyuel binnen, men sal hem
gvel wtdrijuen, 14laer de Heer (gebenedjjt moet by zijn) sloot mijn
wont, also datter niet eens en wort geseyt : 0 wee, of datter geluyt wt quail, want dat lijden ons Heeren (als voorschreuen is)
ende zijn getuychenisse was so in mijn herte, dattet onwtsprecckelyc is, Summa, als si sagen, dat mi a,lle de leden besweken, seyden si : laet hem neder, of den stommen duyuel dan beter spreken
mochte, ende my neder latende, so viel is met min hooft tegen
de plancken, so grepen sy my, ende setten my op een bane, daer
soude is haer wederom beaweken hebben, hadden si mi niet gehouden . Daer stonden si als leeuwen ende beyren, is soude antwoort geuen op haer vragen, seyden si, mer -I- de Illeer was mijn Ysal . 6L . a . 3 .
hulper ende stercheyt, hem si prijs, lof, van zijnder genaden, is
Batter niet als niet wt quam . Doen seyde de President : Hebdy
gecn groue garden om desen stommen Duyuel wt to drijuen ? So
scyde by : neen, mer tou heb is wel . Ende si souden my weder
de oogen verbonden hebben, doen // seyde by : Latet hem aensien, 1+'0l. 235 r°.
Ende a.ls by sloech so dacht is : 0 Heere, ghy sietet wel, ende
mijn oogen sloten toe . Ja mijn vrienden, al hadden si so Lang geslagen, alsser adem geweest was, is meen Bat si niet gecregen en
souden hebben, also was die stercheyt des Alderhoochsten met my,
ende als sy sagen, dattet niet helpen en mocht, so haelden si die
gewicht van hondert pout, ende hingense aen min voeten, doen
ginck mijn herte totten Deere : Bewaert, bewaert mijn schat .
Summa, na al haer begeerten en hebben si niet gecregen . So hebben si geuraecht oft ick wel latijn conde . Ic antwoorde : Jae ick,
soo veel alst is . Vrage. Condt ghy wel walsch ? Ant . Teen ick .
Vrag. Waer hebdy school gegaen? Antw . Tot Delft. Vra. Wat
tijt? Ant. Als Delft brande t). Item, oft is Menno oft Dierc P .
voeten den grond niet raakten . Orn de foltering to verzwaren, bing men bun sours
zware gewichten aan de voeten : men srekte" hen ; fol . 235 ro. Ook op de piJ'nbank werden de gevangenen dikwiJ'ls »gerekt" fol . 79 ro > `~37 r°. Al die folterinnamen'tzJi' van hunne
~,Wren en drei~in
~ ~, gen daarmede dienden our aan de gefolterden
~
zoo fol . 236 Vu) to ontlokken .
voorgan b
gers zoo bier) 'tziJ ' van mede geloovigen
b
Evenals fol . 101 r°, zie aanteekenin€~r 1 aldaar en elders .
4 De zware brand van 3 Mei 1536, waarbiJ' twee parochiekerken en volgens
P. J . 1" ~v'isek's L'hr-orzz~ "ck 1620, II bl . 1078 niet minder dan 9389 ) huizen ziJjn
of ebrand . Volgens de In ormacie van 1514, door Fruin in 4866 uit regeven waren
er toen to Delft 2600 huizen waaronder nog meegeteld zijn die ))in de voorburchtell van den lpoorten binnen tier yryybe yt
~ van den stele'' staan, terwiJ'1 dan b . v .
in bet cede stadsk warder meen dan de helft in een antler meet dan een vierde
en zouden" .
>)arme hii ze fl " warel,
~,
~ i lie sboven I blaneke h r weecke niet gelden
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boecken wel gelesen hadde . Ja, aeyde ic . Want Boshuysen hadde
mijn leere boecken ') genomen, to weten, die nieuwe Creatuer van
Menno, ende die geeetel . restit. van D . P. Sy vraechden, waer
icker aen gecomen was. De moot was my gesloten . Doen wast
Haelt water, keerssen 2), den stommen duyue1 moetter wt . Mer de
Eccl . 43 . e .44. Iieere was mijn bewaerder, daer is hem * niet genoech of dancken en can . Ten laetsten wart, ontbint hem, by moet wat vercoelen, men sal hem wel bet comen 3). Nv int afscheyden, so seyde
Eea.13 . a . 6 . ic, dat sy souden toesien wat si deden, t den Dach des Heeren
Sep . l, b.14. soude met haer al merle comen, ende so zijn sy van my gescheyden .
Mijn lieue B. ende S . hier merle seg ick v mijn laetste Adieu,
Joa . 14 . c . 27 . met -I- Christus vrede, is soude wat meer geschreuen hebben, mer
Phi . 4 . a . 7.
den tijt en cant niet lijden, Ende alst den Deere belieft,
so begeer is met hem aen eon pael to staen .
2.Tes . 3 . b .18 .
* De Heere sy met v allen . Amen. //

Fol. 235 v °.

Q Een Liedeken van Jan

Geertaz, Na de wijse : Wilt ghy wesen eon oorlochs man .

Joan . l5 .c .2U.
+ Eph . 6 . b .12.

TIs eon periculose tijt
Die goede Heer moot ons bewaren
Satans dienaers beuaen met nijt
* Veruolgen strenglijek Gods dienaren .
Een Christen f heeft to strijden niet
Met vleesch on bloet, na Paulus schrijuen
Maer tegen swerelts Vorsten met vliet
En geesten die in die locht drijuen.
Daer was eon oprecht Christen man
GFeheten Jan Geertsz met name
In den Haech brachten sy hem an
1 »Leerboeken" . De Leerinqhe wt Gods woordt, alien me atschen verrnaiiende
tot die hemelsche wederqeboorte ende nieuwe Creat uere behoort tot Menno's oudste
Waargeschriften . Het is van c . 1539 en in 1556 voor de derde maal gedrukt.
~,
sehiJ'nliJ'k van ornstreeks dit laatste 'aar is ook Van de g eesteli'cke
,~
Restitution
van Dirk Philips.
2 Foltermiddelen : sours werd derl ~ reboeiden gevanrenew zoo Jeronimus Sebaher sz . ,
fol. 79 ro
water, ook wel antler en erger
~, vocht in de keel ;,geg
. oten en wer den
hurl brandende kaarsen b, v, onder de oksels 7gehouden
3 »HiJ' moet wat uitrusten, op adern konieu : me e z1
, .1 hem n sti ahs we! betstr
d, i . natuurliJ'k hier : erger aanpakken ."

EEN LIEDEKEN DAN JAN (iEERTEIZ .
Geuaen, ale een van quader fame .
Hy had veel struts met eenen Paep
Die was van grooter estimacy
En achte cleyn dat Christen schaep
Nochtans seer begaeft met Gods gracy .
-{- Ala Dauid ende Goliath
Den stmt eertijts met een acnueerden
By deer twee gelijcken wy dat
t Die hier strij den met ander sweerden .
De Paep heeft op zijn const betrout
Want by een Meester was van velen
op den naem Rabbi was by stout
Als oft hem niet en mochte felen ') .
Hy heeft Dauid gheeyscht to velt
So tang, dat by hem eens bereyde 2)
Die welt den hooch beroemden Helt
Doort * scherpe Sweert Gods woort neer leyde .
(shy verlaet v op schilt en speer
Spray hy, en coemt so tot my stricken
Maer doort betrouwen op den Heer
In den naem Gods Israels salt blijeken,
Dat is gene huyden v vleys
Die Vogelen des Hemels teten //
En met v eygen sweert deer revs
So suit ghy worden doot gesmeten .
Want v schriften dienen my meest
V touerwinnen en to sleyten 3)
Niet door der hoger seholen geest
Ofte der Vniuersiteyten .
Mer door Gods woort van groter cracht
En dat met mijnder moeder tale
Tot zijnder eeren hooch geacht
En tot uwer schant altemale .
Want duer dat t stomme lastbaer dier
Sal v sotheyt zijn ghebleecken
Met slaen bracht ghy Balaam fier
My arme Ezel tot het spreecken .
Ghy noemt my v brooder bequaem
Dyer wy int geloof zijn verscheyden
Souden wy brueders zijn to sa,em
1 Onthreken .
9 nZoo lang, dat doze eindeli'kJ'k op een keel zieli toerustte oin . . . ."
3 Uit den weg ruimen • slechten >• afdoen .
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Tmoest zijn na (hods Geest en leer beyden .
Int gebruyck moesten wy zijn een
bran ecnen geest zjjndc gedreucn
Bat nv veel scheelt tueschcn ons tween
Na leer der Apostlen beschrcuen .
Ghy beroemt v eon Christen fijn
Verwcrpende my als beladen
Met valscher opiny to zgn
lens doet ghy onrecht qu<tilijck beraden .
-I- Coemter yemant tenigcr stunt
'rot v met vreemder leer beha,ngen ')
1)ien salt ghy niet groctcn met mont
Noch ooc niet in v hues ontfangen .
Want so wie hem groetende is
Heeft gemeynschap met zijn quay wercken
llat maect ons Joannes gewis
In den tweeden brief tot verstercken .
Vrienden voort sluyten, rnerct loch aen
Hoe dat die Schriftgeleerde dolen
* En dat sy niet mogen bestaen
Tegen die waerheyt onuerholen . //

Rum . 1F .b.lfi.
2,Joan . b . 10.

Luc . 21 . b . 14 .
Act . 6 . b . lU .

1

Verstrikt in vreerntie her verward .
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(I Eeii schoo
lie Beljjdillge ende troo-

Fol. 236 va .

steljjcke Sentbrief van Mayken Boosers,
gheuanghen wesende tot Doornick, daer si
haer gelooue met haer bloet bezeghelt
heeft, ende is alda,er tot asachen verbrant, Anno 1564 . Den . 18 .
Septembris ') .
DE eewighe, ongrondelijeke genade Gods, ende de cracht des
1 Van den Haeghen, Biblio9raphie II, p . 663, houdt het voor zeker, dat Mayken tot de doorniksche schep enfamilie van dien naam behoorde . In ieder ~,geval
was ziJ niet onvermog end : ziJ' kon antlers hare kinderen moeilik
J er toe vermanen
zich later vrienden to verwerven uit den onrechtvaardigen mammon fol . 239 vo >
ook hare verdere vermaning en aan haar kroost wizen
op iemand uit den gagoeJ
den stand . Bveneens stil
J en taal van hare brieven . Deze behooren tot de fraaiste
van onzen bundel : de inniga, warme toon tegenover
hare kinderen zie b . v, n0.5 ,
~
haar vrede flu ziJ sterven moet en de wisJ waarop ziJ' hare ouders desweggens vertroost het Christendom van een godzalioen levenswandel dat zi belidt : alles is
hier even aantrekkelik
J . 0p de rechters maakt ziJ daii ook wel diehen indruk
fol. 239 ro, en gcarne hadden dezen haar g eslpaard, maar . . . . dan moest ziJ Karen
Beer verloochenen ! Zeer
rood wist ziJ' g~
den geesteliJ'ken to woord to staan . BiJ
haar komt ook de menschwordiiig ten s C prake . Moeilik
J had ziJ het, naar 't schint
J
in de gevangenis niet ~• behalve natuurliJ'k u s ziJ' op de piJ nbank moest •~ ziJ schreef
uit »tYtcortinge" fol . 238 vo en kon ongehinderd briefwisseling houden of iemand
ontvangen .
BiJ een dien bezoeken heeft zi aan
J haar zoon Hans een 1peertJ'e gegeven, dat
door dezen zorg vuldig is bewaard en, een versehromPeld voorwerpJ'e, nog in het
archief onzen gerneente to Amsterdam aanwezig is iia lane
~ in 't bezit geweest to
zin
J van de familie van Geuns die van de De Boosers afstamt, hetl eigenhandi
~
g
schriven
van Jan de Booser, h ans' zoon r hewiJ'st de echtheid van tiet reliek . Ik
J
heb dat in de DoopJ sJ ezinde 13)(lra,len van 4902 IA . l(38--1711 trachten aan to
toonen : zie daarover ook hetzelfde JaarhoekJ'e van 'l98, hi . 113 l'lS .
In dat schri'ven heel haar sterfdag 10 September, in plaats van 18 September
in den tekst hierboven .
Het briefJ'e van hare kinderen wa ;uop Mayyken in n0. 5 antwoordt is in tiet
Offer ties Heeren n0. '2, 1566, Bi'voe~sel fol . XVII vo gedrukt maar in alle verdere drukken, ook in Van Braght we gelaten : zeker omdat het niet van de hand
van een hloed~etuige was of omdat de uit~evei s het to v ini g l)elangri'k vonden .
JIet zaI in tilt ~1eel aciater het Oer ale,, !leered worden o l~
p~~enomen .
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heylighen Gheests, sy met v al to samen, min beminde vrienden
ende Broeders, ick late v weten, dat is ghesont ben nae den
vleesche, maer na den gheeete mochtet wel beter zijn, want ick
beuinde swacheyt in my, mer mijn hope staet op God, die den
swacken steret, den bedructen troost, daer mijn herte altijt na verlanget, om bequaem to zijn voor zjnen oogen, dat ick tot zijnen
Actor . zl). c . prijse mochte volbrengen het ghene da,t hy in my begonnen heeft .
Daerom bidde is v mijn beminde B. dat ghy m3 niet en vergheet,
so ick wel mercke dat ghy niet en doet, daer voor is v seer bedancke, ende hope, de Heere sal v in zjn heylighe waerheyt bewaren . Voorder laet ick v weten, dat de Heeren van my vraechden om to weten, wie dat met my gedoopt waren, ende ofter
niemant in de Stede en was, ende sy wildense weten by name
ende toename. Ick seyde : Pat ick niet en weet, en can iek niet
segghen. Ten mocht al niet helpen. Sy seyden, dat my de Buel
ontcleeden soude . Iek was beschaemt, ende badt haerlieden vrien-J/
Fol . 237 r°. delijck, dat sy my wilden geloouen, Ten baette al niet . Doers seyde
ick : V lieder wille geschiede, ende is ontcleede my . Doers leyddense my tot de pijnbanc, ende bonden my om to trecken ende
recken. Doers seyde de Commissarius, dat icse haer noemen soude .
Ic seyde, dat ick dat niet doers en mochte, Doers bonden sy my
daer weder af, sonder yemant benoemt ') dies sy de hooge God
ghelooft, maer Pier ende Jorge hebben sy al venders eersten geweten, daerom moeste icse oock noemen, maer haer toenamen en
Actor . ZU . d . wiste ick niet . her mede wil ick v den Heere beuelen, ende dat
woort zijnder ghenaden . De Heere wil ons
alien in eenderley ghelooue
Eph. 4 . a . 13 .
bewaren tot den eynde ons leuens,
Amen.
n 0 . 2.1

tE

Noch eenen Brief

ears haer Ouders .

Wt dat binnenste mijnder herten groete iek v, mijn beminde
vader ende mijn seer gelieuede moeder, met vile de gene die binnen uwen huyse zijn, v sal belieuen to weten, dat ick gesont ende
onuerandert van gemoede ben, de Heere sy eewich gheloeft, alsoo
verhoepe ick door Godts goetheyt, da,ttet met v oock staet . Voort
1

Genoemd to hebben .
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so dancke ick u hertelijc van uwe vriendelijcke groetenisse, aen
my gheschreuen, waer van ick my seer verblijt hebbe, hoorende v
ghemoet ende goede gonste, ende em der ghedachtenisse, soo wil
is v wat van mijn geuanckenisse schrjjueu. Ten eersten, heeft my
die Commissarius gheuraecht, hoe out dat ick was doen ick ghedoopt worde . Tck seyde : Ontrent // 23 . oft 24 . Jaer . Sy vraech- Fol. 237 v^.
den, wa,erom ick dat hadde laten doer . ick seyde : Om dat het God Mar. 16 . b .15 .
beuolen hadde . Sy vraechden, oft ick niet en wiste dat ick to
voren al gedoopt was . lek seyde : lek en weet daer niet af, oock
en heeft God suleks niet beuolen . Sy vraechden, oft ick gheen
Peters noeh Meters gehadt en hadde . fck sprac : 13et mach wel
zijn, sy mogen gestoruen zijn . Doen seyden sy, men soude my
Geleerden senden . Ic seyde : Ghy behoort wijs ghenoech to zijn, om
tegen my to spreken, maer sy wouden Geleerder senden . Daer na
hebben sy den Prochepape vande vrouwen Iiercke gesonden, die
quam aen ende se} de, waerom ick so 1anglte in zijn Kercke niet
gheweest en hadde, ende dat by gheen kennisse van my ghehadt
en hadde . Ick seyde, dat ick my stillekens in hugs gehouden
hadde . Sy vraechden, waer mijn Kercke was . Ic seyde : Sy was
haer onbekent, want waert dat ghyse wistet, ghy en soutse niet
linger met vreden laten . Wy hidden tsamen veel woorden vanden
Doop. Ic seyde, dat Christus zijn Apostolen wtgesonden hadde in Mat . 2~t .c .19 .
nlle de w erelt, ende leeren eerst alle volcken onderhouden, a1 dot
by bier beuolen hadde, ende haer doopen inden naem des Vaders,
des Soons des heyligen Geests . Geen kinderen en connen leeren, Mar . 1t . L .1 5 .
maer vie gelooft ende ghedoopt wort, sal salich wesen . Doen seydeii sy, dot de Apostolen heele I3uyeghesinnen hidden gedoopt . 1 .('n, • . 16 .
Ick seyde : Ja, din hebben sy bier verblijt datse in God gheloouieh waxen geworden, dat en conden de kindereu diet doen, God
heeft de kinderen tot hem giieruepen, ende heeft geseyt, * dut Math 19 . d .
H .lsnd.inigen dat Remelrijck toebehoort, maer by en beualye diet
on] tE doopen . Deer quamen sy voort met // Adams sonde, hoe 1+'0l . 238 r°.
dat sy daer in gheboren waren . Ick seyde, d :zt Christus daer vour
ghestoruen waer . Ick vraechde haerlieden, oft sy de sonde met den
Poop wouden afdoen, want de ionghe kinderen dock gheeii sonde Lace . 9 . e .
en }iebben, daeroin en connen ay de sonden niet steruen, ende ver- Rom . 6 . a. 4 .
rijsen door dat Doopsel in een nieu leuen . Doen seyden de Heereii : V seggen is : Wie ghelooft ende gedoopt wordt, sal salich
wesen, ist niet ? Ick seyde : Jae . noen vraechden sy, oft Christus
uiet van Maria vleesch en ware . Ick sey de, dat hem Maria vanden heylighen Gheest ontfftngheii Ladde, ghelijck de Engel tot bier
sprack : De heylige Gheest sal van bouen in v comen, ends de
cracht des Alderhoochsteu sal v omschijnen, daeromme dat Hey-
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lighe dat van v gheboren sal worden, sal Godts Sone ghenaemt
worden . Sy seyden noch eens, oft by vin haer gheen vleesch aengenomen en hadde, nadenmael by van bouen niet ghebrocht en
hadde . Ick seyde, dat ick Joannis getuychenisse wel geloofde, daer
Joan . 1, a. 13 . by seyt : t Dat woort is vieesch geworden ende heeft onder ons
gewoont. Sy vraechden oft ick niet en geloofde, dat by 1VIarien
Sone na den vleesche is, ende Gods Sone na den Geest . Ick seyde,
dat by Gods eyghen geboren ende eenige geboren Sone is, die van
Heb . 7 . a . 4 . k begin der dagen, sonder eynde des leuens is, ende nv ten laetsten, so is by door des heylighen Geests cracht van Maria, geboLrnP . 1 . e . 2 . ren, Daerom en is by niet vander aerden, aertsch gelijck Adam,
ende en sal ooc niet tot Aerde keeren, want by is de Deere vanden FIemel, ende hadde hi nv vleesch van onsen vleesche, so
moeste by ooc de verganekelijcheyt sien, want God sprack : Ghy
(;ren . .i . (1 . 20, zit Aerde ende suit weder tot aerde keeren, dan dat en was nit
Fol. 238 v^ . alleen van // Adam, maer alle die van hem of quamen .
Doen vraechden sy my, oft ick niet en geloofde, dat int SacraMr. 16 . r. 16 . ment Christus vleesch ende bloet ware . Ic seyde : Neen, by is opAct . 7 . g. 56 . geclommen, ende sit ter rechterhant Godts zijns Vaders . Doen
vraechden sy, oft is niet en wilde geloouen, dat Mlle de Heyligen
inden Hemel zijn . Ic seyde : Dat ick niet gelesen en hebbe, en can
Sap . J. a . t, is niet verantwoorden, mer aldus vele heb is gelesen : De gerechApo . 21 . a . 4 . tige sielen zijn inde handen Gods, ende de pijne des doots en salse
niet aenroeren . Dyer en seydense doen niet veel op, 1'Ier sy vra,echden, wa.t is hielde van Maria.. Ic seyde, dnt sy een suyuer ende
Lnce . 1 . U .24 . een heylich vat was, ende gebenedijt bouen alle vrouwen want s3•
was weerdich den Soone Gods to ontfangen ende baren . Sy vraechden, oft is niet en bekende, datter een Vabeuyer is . Ic seyde
Vau twee «Tegen vinde ick geschreuen, do eene seer breet totter
Mat . 7 . b . 14 . verdoemenisse, dander seer smal tot het eewige leuen leydende .
Noch vraechden ey, wat is vanden Paul hielt . Ic sprac : lien Yaus
en kenne is niet, maer isset z~jn leeringe diemen hier hout, so
huude is hem zjjnder leeringe gelijek . Da,er hebben veel meet•
woorden gheweest, maer dose schrijue ick wt t~;jtcortinghe ') .
Vaert alle wel .

[no .

Q

Nocli eenen Brief
aen de Broederen .

MIjn seer gelieuede ende beminde broederen inden Heere, ick
1Noa ~als bJi' ons : tiJ'dverdrJi'f, ~'enoegen
.
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laet v weten, dat mijn herte wel getroost ende gemoet is, den
Heere sy eewich lof, went by bewaert ons door zijn rechter hant,
ende helpt ons wt da,t midden /; onser vianden, want sonder hem Fol . 239 r^.
so waert met any verloren, want si so menigerley wijse my comen
beuechten, geestelijc ende wereltlijc, also men deseu Sondach heeft
moghen lien, hoe Montsiner Massaert met een Schepen, met noch
een wereltlijck geleert man, do welcke my gea,cht hebben voor de
alderleeljjcste Secte, die oyt onder den Hemel geweest is . Mer
doeu ie ha.erliedeu mijn gelooue verhaelde, doer heb ick haer alte- .
inael «•eenaehtich ') geinaect, also dat sy nauwe en conden spreken, ende ten laetsten zgnse vriendelijc van my geschcyden . Niet
meer op dit pas, don blijft den Deere tiltijt beuolen, die behoude
ende beware v in zijn heylige w:ierheyt, -Ick hope bet sal coma Joa . 17, d . IT
met my gedrien wesen, want ick e u bob niet licuer, din dat is
dun TIeere luochie Uehigen, eiide salich steruen, Amen .

(I

lEell Testament aeii
haer kinderen .

EEn hertelijcke ende gonstige groete sy aen v lieden geschreuen,
mijn bemindc kinderen, v moeder die nv vm de rechte waerheyt
hot
in banden is, wilt doch hooren, went
heeft God also behaecht,
'k dot e,lle die godsalich `villen leuen moeten veruolginge lijden, 2 .Tiiu . 3 .b .12 .
Dims ben is wel to vreden ende getroost, t dat de knecht zijnen Mat . 10 . c .25 .
lleere na volcht, -I- zijnen gebenedijden wille moot met my geschie- + Lime . 11 .a .2 .
den, haddet hem belieft, by soude dese banden wel belet hebben .
INiijn lime kinderen, hot heeft vanden beginne .tilsa goweest, dat
de gerechtige lijden moesten, ende de ongerechtibe altijt ale ouer- ~"ene . 4 . b .9 .
hint, maer haren dach sat ha,est comen > cl ;ztse beclaghen sullen , Apo . G . e16G .
ende van ellende roepen : Bergen valt op // ons, ende }Iueuelen Fol. 239 v° .
bedeckt ons voor het aenaicht des Heeren .
Och lacy, a,ls de gerechtige blincken sullen als de Sonne, ende Sapie . 5 . a .
de G}odloose int eewige vier sullen gaen, Och beminde kinderen, Joan . 5 . d . 39 .
ondereoect loch de Schriftuer, schict v daer na, dat ghy hooren
inoecht dat lieflijeke woort : Coemt ghy gebenedijde, besit dat Mat . 25 .
rjjcke ws vaders, biddet den Heere om wijsheyt, ende leert Godt
vreesen, so crijght ghy dat recite verstant, en stelt v doch niet Rom .12 . a . 2 .
gelijc als de werelt, in hooueerdicheyt, in dansen, springen, en in
ydel geclap : mer bewjjset door v wandelinge een Godsalich leuen, 1 .Pet . 3 . a. 5 .
t

Een trek als deze, die trouwens niet veel voorkornt verdient zeer de aar 1ddCht,
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verciert v met de heylige vrouwen, ontfangt die scriftuer ende
leeft daer na, op dat v side salich worde, ende dat wi na desen
tijt bi malcanderen comen, de Almachtige God, de coninc alder
Coningen gene v zijn genade, na den rijcdom zijnder goetheyt,
sterc to worden aenden inwendigen mensche, ende dat Christus in
v herte woonen mach, ende die leyde v in alle waerheyt. Ic bidde
v mijn lieue kinderen, weest doch vreetsaem under malcanderen,
dat is een vruecht des Geests, helpt malcanderen gewillich sonder
Heb .13 . c.10, eenich tegenspreken, ende weest altijt den arrnen gedachtich, geeft
willich van alien dat ghi hebt maect v vrienden vanden ongerechtigen mammon, bemint dat eewich is, ende niet dat tijtlijc is,
Collo . 3 . a . 2 . soect dat Aemels, ende niet dat aertsch is, * want alle vleesch is
1.Pe.1 .d .24 . als gras, ende de heerlijcheyt des menschen als een bloeme des
gras, dat heden staet ende morgen inden ouen geworpen wort, de
heerlijcheyt des menschen vergaet, maer twoort des Heeren blijft
Joan . 2 . c .16 . eewich, en bemint niet de werelt, noch de dingen die daer in zijn,
to weten, den lust der oogen, den homoet des leuens, twelc niet
Fol. 240 r°. en is van God maer vander werelt, ende de werelt sal ver//gaen
1.Cor . 7 . c. 31 . met al dat daer in is, mer die den wille des Vaders doet, die
blijft finder eewicheyt .
Mijn kinderen, doet na des Heeren wille, is v moeder, hope v
den wech voor to gaen, merct waer in, ende hoe is v voorgae, en
wilt niet op des werelts eere sien, mer achtet eere to wesen om
1 .Pe. 4 . c .14 . den naem ons Gods to lijden . Want by die de alderopperate CoPhil . 2 . a . 7 . nine was, heeft hem niet geschaemt zijn heerlijcheyt to verlaten,
ende is finder werelt gecomen, ende heeft den alder versmaetsten
loot voor ons geleden, ende is sonder schult geslagen ende mismaect, dat daer niet geheels aen zijn gebenedyde lichaein was . So
lief heeft by ons gehadt, ende daer mede ons een exempel achtergelaten, op dat wy ziju voetstappen sullen na gaen . Hy is dat licht
da,t in de werelt gecomen is, op dat nlle die hem uauolghen, niet
in duysternisse en souden wandelen, miter dat licht dea leuens hebben : De Heere beschicke, dot v dat selue licht
ooc omschijne, ende ghy daer in
wandelt. Amen
[flo, 5 .]

(I

Noch een Brief ken
van dese selue Moeder
aen haer kinderen .

MIjn kinderen, is groet v seer hertelijc, ende sende v lieder
geachriften wederom, op dat ghy v Belofte muecht quijten, die ghy
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my daer in gedaen hebt, ende weest doch altijt onderdanich, die v
onderwijsen tot gerechticheyt, ende straffen in v ouertredinghe .
Vaert wel, ende hier mede op deser Werelt Adieu, mijn lieue kinderen, vreeet Godt, schouwet alle quaet . //

Q

Nocli eenen Brief aen
haer vader ende moeder .

Fol . 240 v°.
[no . 6 .]

MIjn seer beminde vader ende moeder, is gebiede my 1) wt dat
binnenste minder herten tot v, met bidden tot den Heere, dat by
v ende my troosten wil, met den troost des heyligen Geeste, de
belofte des Heeren, die by zijn Jongeren beloefde to eenden, ende
seyde : Ic gae tot den Vader, ende sal v eenen anderen Trooster Joan . 14 .b .16.
senden, den weleken de werelt niet en can ontfangen, want sy en
kent hem niet. Bus mijn lieue vader ende moeder, weest getroost
ende verwacht met lijdtsaemheyt, wat de Heere met my doen wil,
zijnen troost verwachte ick ooc lijdtsamelijc, ende dat daer gepasseert is, en achte is niet anders dan eenen wint, daer van ie geen
swaricheyt en hebbe, de Heere moet geloeft wesen, op den welcken is hope, want by ist die den vernederden troost ende den Lnc. l . d . 48 .
houeerdigen vanden stoel etoot, al ist hier nv druc voor oogen, so
weten wy ymmers wel, dat de dach dea Heeren haest comen sal,
ende dan alle godloose wesen to niet gedaen sal worden, ende God
die daer ordeelen sal sonder aensien der personen, ende geuen een 2 .Cor . 5 . b . 10 .
yegelijc loon na zijn wereken, dus mijn lieue ende seer beminde
vader ende moeder, en wilt doch op mi niet deneken, laet doch
den Heere zijn were volbrengen, is hope dat by my arme onweerdige vooraien heeft tot een offerande, die hem behagelijc sy, want Rom . 12 . a. 2 .
is heb gehoept op zijn goedertierenheit, ende dat by niet met my
jut recht gaen wil, want soude hi my na mijn verdiensten richten,
so ware is de eewige doot weerdich, mer de Heere, hope ic, sal
mijnder ontfermen .
Ic late v noch weten, hoe dat is noch een//mael voor den Deken Fol . 241 r°.
gehaelt ben, maer elc behielt het zijne, ende int scheyden seyde
by tot my : 1st dat ghy in dit gelooue blijft, so spdy eewich verdoemt. Ick seyde : Hoe spreect ghy soo ? daer doch GFodt oordeelen Mat . 25 . c. 32 .
sal . Jae seyde by : Ic derf dat wel seggen, want het sal also ghe- Act . 27 . e . 31 .
schien. Doen volehde my meester Claes, ende vraechde : Waer heb
t ~Ik beveel mi'~ bi'
~ u aan" : no
en Verdam > II, 970 .
II .

over i n ons ouderwetsch ~ ebieden' ~s" . Verwis
ij
27
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Bus langhe verhouden, ick heb v lange gesocht . Ick seyde :
Nv hebdy my ymmer . Ic en doe niet, (seyde hy) waert Bat ghy
in onse handen waert, wy souden v laugher houden, Ban dese
doen sullen'), is min beduneken . her mede wil ick v, mijn lieue
vader ende moeder, den Heere beuelen, die v ende my bewaren
wil totten eynde, maect Been droefheyt om m3', maer verblijdt v,
.Mae,
7,
b,
2
dot my de Heere weerdich kept, want dese mijne litma .ten, die
my de Heere gegeuen heeft, vc7i1 is om zijnent wine geerne verlaten . Vaert altijt we! .
dy

mo .

v

7 .]
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Noch eenen Brief
aen de Vrienden .

OCh min hertgrontlijeke, ende seer beminde B. ende S. inden
Heere, is groet v noeh eens met des Heeren vrede, de selue by v
to blijuen tot finder eewicheyt, Amen .
Ick late v weten, hoe dat dese mijn vianden my noch altijt
quellende blijuen van het Doopsel, maer van de Menschwerdinghe
Christi en seggense my niet, de fleecken verhaelde haer mijn ghelooue, ende en vraechden my niet, dan oft ick oock gheloofde, dat
Mat . 16 c . 16 . Christus Dauids Sone was . Ick seyde, da,t by de leuendighe (hods
Soone was . Och, och, sprack de Deecken . De Heeren vraechden
Stater niet geschreuen wten // Iade Dauids na den vleesche? De
Act . 18 . c . 23 . Deecken antwoorde haer, want daer en was gheen gehoor 2), hij
hiet my dicmael liegen, out dat is hem wederstont, dat by my niet
betogen en conde, dot de Apostolen kinderen gedoopt hadden . Sy
oueruielen my alle gelijc, ende spraken, Batter niemant hit HemelJoann .3 .a .6 . rijc comen en mochte, ten waer Bat by geboren worde wt den
water ende Geest . Sy vraechden my wetter haest, oft is sulcx ooc
niet en bekende . Ic seyde : De schrift en coemt den kinderen niet
toe, maer den ouden, die daer ooren hebben om to hooren . Doer
stonden sy op, ende seyden : Ghy voert een Opinie 3 ) .
Fol . 241 +' ° .

Aldus mijn lieue Vrienden, verwachte ick morghen noch eenmael voor haer ghehaelt to tivorden . Dus bidde ick v Bat ghy den
Heere voor my bidden wilt, Bat by mijnen wont wil regieren, tot
zgnen prijs ende eere . her mede wil ick v eewich inde handen
'1 ))Wi'J €~~eesteliJ'keu

zoudeu uw levee langger sparea Ban de J'ustitie doen zal."
2 Dlk antwoordde hue niet" • »UJi' miJ' vonden ziJ' ggeen gehoor ."
3 »GJi' volgt niet de Schrift, maar uwe eigendunkeliJ'ke meening."
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Gods beuelen, ende bidde vriendelijek, dat ghy mijn simpele schrijuen ten beaten wilt houden, want ick en soecke niet dan wt mijns
herten eenuuldicheyt, Godt to behagen, want ick en wensche niet,
dan, och mocht ick den Coninek der Coningen, ende den Heere 1 .Tim .6 .b .15.
alder Heeren dus in mijn beroepinghe behaghen, so waer ick wel Apo .17 . b .14.
.
ter saligher tijt gheboren . flier mede vrede, afscheydinghe, ua desen 19, b 16 .
tijt niet meer . Houdt dit tot een eewich Adieu .
Q flier na is Mayken Boosers to Doornick tot puluer verbrant, ende heeft haer
Siele begheuen inde handen
des HEEREN. //

Een Liedeken van Mayken Boosers, Nae de wijse : Het
daghet in den Oosten .
* DIe op den Heer betrouwen
En quamen noyt ter achandt
Tsy ionck of out, mannen of vrouwen
Godt stercktse wetter handt .
Daer was een vrou hiet Mayken
Boosers, die Overt gheuaen
Sy heeft getreden t denge payken
Ter rechter stadt waert aen.
Tot haer so is gecomen
Der gereken Prochelpaep
En heeft naet gelooue vernomen
Van dat eenuoudich Schaep .
Want sy was niet verschenen
In zijne Kerck in lang
Dus maecte by hem op de benen
En nam tot haer den gang.
(Die vrou had haer gehouden
Stillekens in haer hugs
Het welc haer niet en berouden
A1 quam daer door het cruys .)
Waer is v gerek (roast aeggen)
Bekeht is sy v niet
Want wiet ghijt, lout daer op toeleggen
Dat ghyse in vree niet liet .
Wilt ghy oock wel gelouen

Fol. 242 r° .

Peal . 25 . a. 3 .
Esa. 49 . c . 23 .
Eccl. 2 . b . 12 .
Rom. 9 . d .33.

4.Eed . 7 . a. 7 .
Mat . 7 . b . 13 .

Vrag .
Antw .
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Dent . 33 . a. 3 .
Sap. 3 . a . 1 .
Fol. 242 v° .

Psa . 31 . b .19 .

Act . 24 . a . 5.

Act, 6 . b . 10 .

Pea . 103. a. 2 .
Tob .12 . c . 20 .
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Heeft by gesproocken fijn
Pat alle Heyligen hier bouen
Int Hemelrjjeke zijn.
Sy had sulcx niet geleeen
(oaf sy to verstaen soet
Maer gelesen had sy van desen
Int boeck der wijsheyt goet .
4. Per gerechtiger sielen
Sijn in des lleereu hant //
Sdoots pijn sal haer niet om vernielen
Roeren aen eenich cant .
Veel quamen haer beuechten
Met menigherley list
Weerlijek en geestelijcke knechten
boos Vossen Antichrist .
Maer sy stont haer vianden
Tegen, als een Heldin
* So dat sy al quamen ter schanden
Die tot haer wilden in.
Dlonsiuer Massaert, met Schepen
En noch een weerlijek man
Hebben de saeck ooc aengegrepen
En streden Mayken an .
t Pat sy waer van die quaetste
Sect, die ter werelt was oyt
Maer ey swichten voor haer int laetste
Door GFodes woort gedoyt') .
Het is claerlijek gebleecken
Dat sy schreyden een paer
-F Ja dat sy nau meer conden spreecken
Sijnde verwonnen gaer 2).
Pus zjjnse int laetet ghescheyden
En ginghen vrientljek heen
Want daer langer niet to verbeyden
Was, dan oneer alleen .
Broeders * looft, prijet Gods wercken
Sonder ophouden seer
Die dus wonderlijck coemt verstereken
Sijne Ledekens teer .
FINIS . 7/
1 ~Doyen" is we ~sterven, kwi'nen
; ))bedoYei ~ " bedauwen, bevochtigen .
~
2 Geheel en al.

tl

her
inae

volgheli noch sommighe

Belydinghen ende Sendtbrieuen, van opgheofferde Kinderen (hods naegelaten, die
noyt in druck en zijn gheweest, hebbende een yegheljck bysonder een Liedeken
daerby.

~
Q 'Math. 10 . b . 17 .
- i _ Wacht v voor de menschen, want sy sullen v ouerleueren voor hare Raetshuysen,
ende sullen v gheesselen in hare Scholen,
Ende men eal v voor Voreten ende
Coningen leyden om mijnen
twille, tot een getuygheniaae ouer
haer.

i - 1. Petr . 4, b . 19 .
Q Mlle die daer lijden na den wille Goods,
die beuelen haer sielen den ghetrouwen Schepper, met goede wercken .
* * * //

Fol. 243 r° .
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Fol. 243 v°.
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Q

Een Belij

dillge van een vrouwe, go
naemt Weynken Claes Dochter van
Monicken dam, Weduwe zijnde, de welcke in den Hage
gedoot ende verbrant is .
IntJaer. 1527 1) .
OP den 15 . dach Nouembris, so is Weynken Claes Dochter in
den Hage geuangen ghebrocht, vant tslot to Woerden, ende de
1 De datum van Wendelmoet's executie is 20 November . ZJ
i' had toes een half
J'aar gevangen gezeten .
Over haar, de eerste martelares van het seder1and sche Protestantisme is het
uitvoerigst en het nauwkeurigst gehandeld door de Hoop
Schell'er, Ceschzedenas
der herkhervorminq in Nederland an
v haa r ontstaan tot 1531 > 1873 > bl . 581587 . Vooral niet minder hebben wiJ' can Paul Fred ericq' s Corpus documentorum
inQ'uisitionis . . . , neerlandicae V, 1903, waarin niet alleen alle oorkonden en bescheiden die op haar betrekking hebben of van ha ar en haar lot melding mahen
staan ofgedrukt, zie de op~,gaaf daarvan op bl. XXVIII maar oak op bl . 274-279
het allerzeldzaamste duitsche geschriftJ'e over haar gevangenschap en d ood, kort
na 1527 verschenen, in ziJ'n geheel is opgenomen . Dit draggt den tit a1 : Emn wunderliche 9eschycht q eschehen~ 'n dem hag in Holland
olland~ m 3ar MDXX VII den
XX toq Nouembris von einr raven qeheissen W endelmut Clauses doehter, einr
witwe, die do verprendt ist en is waarsehiJ'nliJ'k uit het h ollandsch vertaald . Zie
Fredericq, t . a . P , bl . 279 • Biblioqraphie I, bl . 81- 91 . Het v erhaal over haar m
het D er des Heeren no . 41570 en volgend e uitgaven, is veer u1t die duitsche
vertaling terngvertaald ; misschien ook uit een e andere duitsche bewerkmg van
hetzelfde boekJ'e : immers biJ' grootendeels letterlJ
i'ke ov ereenkomst wJi kt het ook
op sommiga Plaatsen van dies duitschen tekst af. Dat een hollandsch bericht
reeds in 1528 in druk heeft bestaan, b 1iJ" kt uit de Rekenmg van den onto anger der
exPloiten van het Hof van Holland . Scheffei t, a . p , bl . 399, en vooral Fredericq,
t, a . p , bl . 370-1, 381 . Wend .'s lot bes laat gene der aandoenhJkste bladzJi den uit d
e
protestantsche martelaarsgeschiedenis met die h erhaalde Pogm ien our haar to bewegen haar eigen leven to redden haar wet'erm
g 'gen our dat door herroepm ~g to
does met dies beul dies eindeliJ' k de bewondeimg vooi hate volhardende o1i derworpenheid aangriJ'p
t en die nu zelf haar geloofs,mog,~~l wil inspr Pken : »Moeder ,
b
bliJ'ft bY Godt, ende laet u van fxilt Filet tiecken
fol . 2taG to . bl ;idziJBleuwaai J
men natuurliJ'k sours jets van pie kleur op rekeniiig vas ~ d~ n vc,i hales moPt stelkn
,
lie gcarne dramatisch wil ziJ'n . Maar biJ' een vonuts, 111 t openb;~ar voltrol*ktn
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Qraef van Hoochstraten, Stadthouder in Iiollant is daer gecomen
den 17 . Dach des seluen maents. Op den 18 . Dach is de voor genoemde Weynken voor den Stadthouder ende vollen Raet van
Hollant ghestelt . Daer vraechde haer een : Vrou hebt ghy v wel
beslapen ende bedaeht op de dingen die v mijn heeren voorgeleyt
hebben ? Ant . Wat is gesproken heb, daer bljjf is vast by . Vrag .
1st dat ghy niet anders en spreect, ende v van die dwalinge keert,
so salmen v eenen onljdelijeken doot aendoen . Antw. Is v dat gewelt * van bouen gegeuen, so ben is bereyt to lijden . Vra. Vreest Joan . 19.b .11 .
ghy dan den doot niet, die ghy niet gesmaect en hebt? ant. Pat
is waer, maer is en sal den doot nemmermeer smaecken, want
Christus spreect : t So yemant mgn woort hout, die en eat den Joan . 8 . f. 51 .
doot niet emaecken finder eewicheyt . -I- De rjjeke man smaect den Luc 16 . c .23 .
doot ende sal hem eewich smaken . Vrag. Wat hout ghy vant Sacrament ? Antw. Ick houde v Sacrament voor broot ende meel,
waer ghy lieden dat voor eenen Godt hout, soo // segge iek dattet Fol. 244 r°.
uwen duyuel is. Vra . Wat hout ghy van de heyligen ? Ant. Ick
en ken geen ander * middelaer din Christum . Vra. Ghy moet Joan . 2, d . 1 .
eteruen, fiat dat ghi hier by blijft . Ant, t Ic ban al gestoruen . Vra . Gal. 2 . c . 20.
Ben t ghy ghestoruen, hoe cont ghy dan spreecken ? Antwoort. De
Gheest leeft in my, de Heer * is in my, ende is ban in hem') . Joa . 14 . c . 20 .
Vrage . Wilt ghy een Biechtvader hebben ofte niet? Antwoort . Ick 17 • ~ • 23 •
heb Christum dien biechte ick : Maer dies niet to min, wear ick
en door en voor tiJ'dgenooten bericht, moeten ook de nadere bJi'zonderheden wel
eloofwaardig ziJ'n .
~'
Het geheele verhaal komt met eeniga wiJ'zigingen ook voor in hat derde deal
van Rebus' Historian u. s. W. eerste druk 9555 een uittreksel daaruit in Van
Haemstede eerste druk 9559 . Zie de Biblioqraphie.
De vraag, tot welke van de verschillende Protestantsche richting en of gerneenten men Wendelmoet heeft to rekenen is in. i . in 't geheel geene vraan . In 4527
bestonden ten onzent
eene verschillende »richtin en" . De eheele toenmali e,
nolg weinig scherp bepaalde, reformatorische strooming in ons land, die wiJ' Sakramentisme noemen heette destiJ'ds LutheriJ', en niet to onrechte . Zie ook aanteekening 1 op fol . 245 v° . Speciaal looPsgezind ken Wendelmoet moeiliJ'k ziJ'n geweest
(anders Schefl'er, t . a . p ., bl . 582, en Dr, Hoog> De martelaren enz.> bl . 932 : de
zoogenaamde sPoren van Doopsgezinden voor 1530 hier to lande ken ik niet zien .
Dat hat Offer des Heeren hear opnam, zal wel ziJ'ne reden hierin hebben dat
Monnikendarn van 4534 of eene kweekplasts J'uist van anaba1' tiste godsdienstighail is geweest : licht wisten monnikendammer Mennisten van 4560 a 1570 er
nog van, hoe Wendelroet een hunner familieleden was geweest en rekenden zi'J
hear daarorn tot ale gerneensehaP hunner ouders. lllaar er was in 1527 J'uist dear
erlheid ~~enoeg om evenh'elisch to worden buiten lief Arlabaptisrne
tar stele ~,~Jeleg~
om : zie Scheffer t . a . 1p . en Wi stenhofl' h Ned . Archie voor Kerlc9eschiedenis
1899, hl . 144 14 .
Over hat lied, Iat in hat Offer des Heeren op hat verhaal over Wendelinort
volgt zie de aanteekenin o fol . 246 v° .
~) Zie aax~teekening'1 o1~ fol . 245 vo .
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yemant vertoornt heb, soo wil ick de selfde gheern bidden, dat sy
my dot vergeuen . Vra. Wie heeft v dese meyninge geleert, ende
hoe coemt ghy daer toe? Ant. Die Heere die alle menschen tot
Dan . l0 .c .27. hem roept : -1- Ooc ben ick een van zijn schapen, daeromme hoore
ick zijn stemme . Vrage . Sift ghy dan alleen beroepen? Antwoort .
[at . 11 . c. 28 . Neen ic, * dan de Heere roeptse alle tot hem, die beladen zijn .
Nae veel ander dierghelijcke woorden, is Weynken wederom in
den gercker geuoert : Ende tuaschen de twee nauolghende daghen,
is sy van menigherley persoonen versoeht, ende aengheuochten,
naemelyck van Monicken ende Papen, ende vrouwen, ende van
haer naeste vrienden . Onder ander quam oock een vrouwe tot
haer wt simpelheyt, ende beclaechdese op dese wijse : Lieue Moeder, cont ghy niet deneken dat ghy wilt, ende swijghen stil, soo
en sout ghy niet steruen . Doen antwoorde Weynken, segghende
Lieue Buster, het is my beuoolen to spreecken, ende ick ben daer
toe beroepen, alsoo dat icket niet swijghen en mach. Vraghe. Soo
sorghe ick dat sy v dooden sullen . Antwoort . Oft sy my morghen
Mat. 6 . b, lU. verbranden, ofte in eenen Sack steecken, dat ghelt my al euen
Fol . 244 v° . veel : t soo het de // Heere voorsien heeft, also moetet geschien,
ende niet anders, ick wil by den Heere blijuen. Vrag. Hebt ghy
niet anders ghedaen, soo hope ick, dat ghy niet steruen en cult .
Antwoort : Aen my en is niet gheleghen, maer als ick vanden
Sael bouen come, soo schrey ick seer, ende het iammert my, dat
ick alle die hupsche Mannen sie, dat sy so verblint zijn, ende ick
wil den Heere voor haer bidden .
Q Daer zijn oock twee swarte oft preecker Monicken i) by haer
ghecomen, de eene als een Biechtvader, de ander als een Onderwijser, thoonende haer dat Cruys, ende sprack : Siet, hier is uwe
Heer, uwe God, Sy antwoorde : Pat en is mijn (iodt niet, het
is een ander Cruys, daer door ick verlost ben, Pat is een houten
Godt, werpt hem int vyer, ende wermt v daer by . De ander
vraechde haer, den seluen morghen als sy steruen soude, oft sy dat
Sacrament niet en wilde ontfanghen, by wout haer gheerne gheuen. Sy aeyde : Wat Clod wout ghy my gheuen, die verganekelijck
is? diemen om een heller 2) oft duyt vercoopt? Ende tot den Paep
ofte Monick (die welcke hem verhuechde, dat by op dien dach
Misse gedaen hadde) seyde sy, dat by Godt op nieu ghecruyst
1 Dominikanen .
2 »Heller" komt wel in de Middeleeuwen een enkele maal m ons land voor,
maar Kiliaen heeft het woord niet evenmin als »her
g
ust voor »schavot" dat
fol. 245 vo worth gebezigd . Beide woorden wiJ' zen d us wel er op, dat ons verhaal
uit het duitsch vertaald is ScheFfer, t . a . P .1 bl . 583 f~ ult »hupsch" op fol . 2~246
4 r 1~
mag men dit niet afleiden
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hadde . Doen seyde hij : My dunct dat ghy verdoolt zyt . Weynken
antwoorde : Pat en can ick niet beteren, mijn Heer, mijn God,
* die in eewicheyt eer, lof, ende danck sy, heeft my alsoo ghe- A pu . 4 . b . 11 .
maeckt . Vrag. Wat hoot ghy vanden heyligen oly ? Ant . Oly is
goet op een slaet, oft v sehoenen daer mode to smeyren .
Int midden van de Weecke brachtmense to Hone, Ende als sy
nv in die Sael quam, ghinek de Monick tot haer, hou//dende her Fol . 245 r° .
dat Cruys voor hot aenaicht, segghende : Wederroept dochte wren,
eer dattet ordeel gegeuen wort . Maer Weynken keerde haer vant
Cruys, segghende : Ick blijue by mijn Heer, by mijn Godt, 1- noeh Rom .8 . d . 38 .
doodt noch leuen en sal my daer_van scheyden . Doen sy voor den
Rechter atom, luysterde de Monick haer int oore, eeggende : Valt
op v knyen, ende bidt de Heeren om genade . Sy antwoorde :
Swijcht ghy, heb iek v niet geseyt, dat ghy my van mijn Heer
niet trecken en snit ?
Q De Deecken van Naeltwijck sub Commissariua ende Inquisiteur las dat oordeel wt eenen Brief op hot Latijnsche, ende wederhalende in Duytsch, sprat op het torte, dat si gheuonden was
in een misghelooue vant Sacrament, ende dat sy onbeweghelijek
daer by bleef, Ende daeromme besloot by dat sy eon Kettersse
waer, ende ouerghaf Weynken inde Weerlijeke handt, met der
Protest. dat by in Karen doot niet en verwillichde . Daer nae ginek
by wt den Raedt, met zjjn twee Bysitters, als geestelijeke Mannen .
Van stonden aen werdt by den Cancelier ghelesen, als dat sy
(nae segghen) halatarrich ware gheuonden, hot weleke niet ongheatraft en mochte blijuen, Ende dat sy tot puluer soude ghebrandt
worden, ende haer goederen al gheconfisqueert worden . Doen
sprack Weynken : 1st nv al geschiet ? Ick bidde v alle, oft iek
yemandt misdaen ofte vertorent hadde, dat ghy my dat vergheuen
wilt . Doers eprack de Monick tot haer : Cosset nv uwen Heere
uwen GFodt een mael . Sy antwoorde : Dat on is mijn Heer niet. Int
afgaen van de Raedtcamer sprack de Monick tot haer, dat si onse
lieue / f Vrou soude aenroepen, dat sy voor haer bidden soude . Sy Fol . 245 v° .
antwoorde : Onse Vrou is in Godt wel to vreden . Monick . Roeptse
aen . Weynken . Wy hebben * Christum die sidt ter rechterhandt Rom . 8 . d . 34 .
zijns Vaders, die bidt voor one . Als sy nv van de Sadl quam, ende
ghinek ter Galghen ofte Gherecht, so seyde de Monick : Siet v
Heer eon mael aen, die voor v gheatoruen is. Weynken . Dat on is
mijn Heer mijn Godt niet, mijn Heer Godt t is in my, ende ick Joa . 14 . a . 20.
ben in hem'). Mon . Siet om, wildy alle die schaepkens veroordee- 17 . c . 23 .
'1 Het stren e oin niet to ze yen strakke theisine der Doo sgezinden en Hervormden van na 1560 doet sours vergeten hoe door sommi1 ;a bewegingen, waaruit

426

AET OFFER DES HEERFN .

ende zijn sy alle verdoemt? Weynk . Niet a1, -I- dat oordeel
behoort Godt toe . 1Ylonic. Vreest ghy v voor dot strenghe oordeel
Luc. 9 . f. 56 . Godts niet? Weynk. * God en coemt niet de sondaers to oordea
Joan . 3 . b .17 . len, dan om vrede to gheuen . Mon . Vreest ghy niet dat oordeel,
12 . e.47 . dat ghy in een vyer suit lijden? Weynken . Neen ick, want ick
weet, hoe ick met mijnen Heer stae . Op den Gherust oft Schauot atondt daer een by, die sprack tot Weynken, segghende : Moeder, keert v om tot den volcke, ende bidtse, oft ghy iemandt vertoornt hadt, dat zijt v vergheuen . Dat deede sy . Daer nae holp sy
den ilZeester dot puluer inden boesem steecken . her versochtse
de Monick wederom met dat Cruys, het welcke sy metter handt
van haer stiet, ende keerde haer om, seggende : Hoe tenteerdy my,
At. 7 . g . 55. t Myn Heer mijn Godt is hier bouen . Daer nae ghinek sy vroljek,
als oft sy tot Bender Hoochtijt soude ghaen, ende sy en ontsettc
haer aensicht niet eens voor dat vyer. De Monick seyde : Wildy
niet sleets ende vast by Godt blijuen? Weynk. Jae ick voorwaer .
Monick. Nv moet ghy terstont int vyer ghaen, nv wederroept
Fol . 246 r° . noch . Weynk . Ick ben wel to // vreden -I- des Heeren wille moet
Mat . 6 . b . lU . gheschien . Monick. Pat en is des Heeren wil niet, de wille C; odta
is uwe heylighinghe. De Heneker sprack : Moeder blijft by G}odt,
ende laet v van Godt niet trecken . Midlertijt ghinck dese vrome
ileldin sheen onueruaert nae de banek toe, ende voechde haer
selfs aen den Staeck, daer aen mense verbranden soude, ende seyde
alsoo : Staet de banek ooek vast, sal ick niet vallen ? Daer nae
heeft die Hencker de coorden bereydt, daermede dat hyse worgen
soude, de vrouwe dede of hareu halsdoeck oft sluyer, ende voechde
de strop aen Karen Hals . Doen riep de Monick : Wendelmoey wilt
ghy oock gheern steruen als Ben Christen mensche ? Antwoort . Jae
ick . Vrage. Ghy verloochent alle Ketterie . Antwoort. Jae ick .
Vraghe. Dat is ghoet . Daer en bouen ist v oock leedt, dat ghy
ghedwaelt hebt . Antw . Ick heb voormaels wel ghedwaelt, dat is
Heb .l0.d .30 . len,

1)

2)

ziJ' hier to lande merle ziJjn voortgekornen, eene pantlteistische ader lieP : de Loisten, David Jorisz,, het Huis der Liefde . NatuurliJ'k is zulk een zeggen als hierbouen dat van Wendelmoet niet ,als wJi'si?'eeri ~re uitsPrack op to vatten en niet scher Ip
dogmatisch bedoeld, ~ maar 't kan eene aanduidin~ van de bedoelde richting ziJjn .
In het Offer des Ileeren staat ziJ' hierrnede aileen . Zie ook een Paar regels verder
sGodt en coemt niet de sondaers to oordeelen" en aant . I op fol . 244 ro .
1 Zie aanteekening 2 01) fol . 244 ro,
2 Eene niet on gewotte
verzaehtin ~n~ vats de doodstr;tf o~- den brandstaItel ,• sours
~
nor~ ire
~; P aard met verworgin~r.
~ I)e veroordeelde kreeg op p de hoist tussehen het
hemd ten zakJ'e niet ki uit, dat dan te~eliJ'k
met het strop werd aangestoken . Was
~
hiJ' niet ~~ewotgd
, (Ian veistikte 11 nl dr rook of raakte leiJ' althans buiten kennis .
~
Ook fol . 249 rO komt dit voor . Zie f)r, lloo,
~r I)e martelrr'ren rler Ifervormin J,
hi . 182 ;, Biblio9ripphie > I > p, XII!, XIV .
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my leedt, maer dit en is gheen dwalen, maer den rechten wech,
ende ick blijue by Godt . 111s sy nv dat ghesproocken hadde, doen
ghinek die Heneker toe, om haer to verworghen, ende ads sy dat
gheuoelde, sloech sy haer ooghen neder ende hupsch toe, als oft
sy in eenen slaep geuallen waer, ende
heeft den gheest ghegheuen, den
twintichste~ Dach No .'
uembris. Anno.
1527 .

Eeii Lie(lekell van Weyii-

Fol . 246 V

ken Claes dochter, Na de wijae :
Het was een Joden
Dochter f/ 1 ) .
DE Heer moot zijn ghepresen
Van zijn goedertierenheyt
Pat by altgt wil wesen
By die * uieu zijn verresen
En hebben tquaet afgheleyt .
Dit machmen claerlijek sporen
flen die vrouwe Weynken Claes
t wt God zijnde gheboren
-I- aliens woort sy had vercoren
'.Pot haerder troost ende soles.
Geuaen lietmeu haer bringen
In den Haech voor dOuerheyt
Met vragen sy haer aenginghen
Of sy bleef by die dingen
Die sy' voor heen had gheseyt .
Tgeen dat ick heb gesproocken
Bljjf ick vast by, heeft sy vercla, ~t
1 Lek,er een lied, dat boven de meeste andere, die in het Offer des Hecren aan
de brieven en testameuten van iederen rnartelaar ziJ j n toegevoegd, uitmuilt door
denkb eelden taal en klank . 't Is dan ook van die alle biJ'na het eeni go,
~ dat in
ruimer kring bekend is : Van Vloten Nederlandsche Geschied.zanqen, Buskers Huet,
$et Land van Rembraod allerlei gesclriedkundi«e boeken namerr het op .
van no . 441570 al die liederen l~un werk noemen, slpreekt
Hnewel de uitnevers
~
Scheffer van dit als van 't week vau een tiJ'd1,fenoot t, a . p ., hl . 131 ,• ook Fredericq, t. a . p ., hi . 288, ondanks de tegeus1prank van Wieder, hi . 106 . Geheel onmoeli'k knit ik 8cheffer's meening niet aehten, als wi' hedeuken dat hot lied aan
den brief van Villem Hrooe}iseheerder toe~4ovoeg+1, v ;u~ ale haul van den marteliar zelven is fol . 2!'iG to .

Rom . 6 . a . 4 .
(roll . 3, a .1 .

1 .juan .3 . a . .
4Ps .119 .1 .103 .
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2.Ti . 4 . a . 8 .
Apo. 2 . b. 10 .
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Sy mochten tvyer wel atoocken
Om branden ende roocken
Sy was daer niet voor veruaert .
Een wasser die daer taelde t)
Vraechde noch vant Sacrament
Daer op Weynken verhaelde
Dat 2) meel was datmen maelde
En tbroot eenen Duyuel blent 3).
Hy seyde : Uhy moet eteruen
1st saeck dat ghy hier by blijft
Maer om tRijck Gods to eruen
En die * Croon to verweruen
Was sy door (hods cracht gestijft .
Dus ist oordeel gegeuen
Pat sy sou worden verbrant
Maer duer (hods geest gedreuen
Gaf sy willich haer leuen
Ouer in des Heeren hant .
Die Monick sachmen loopen
Om die vrouwe met zijn eruys
Die lueghenen met hoopen
Ginck by aldaer ontknoopen //
Om haer brengen tot confuys .
lily haer also seer quelden
Dat iammer was en verdriet
De Buel dies oock ontstelden
Moeder (was zijn vermelden)
Laet v van G}odt trecken niet .
Sy halp den puluer steecken
Selfs tot haren bosem in
Siet wet deer is gebleecken
Van selfs is ay ghestreecken 4)
Totten pael als een Heldin.
Sprack : sal ick niet afuallen
En staet de bancke pock vast
Dyer ginek de Monick rallen 5)
En had met zijn loos callen
Die vrouwe noch geern verrast .
Mer ey ginc haer selfs voegen
Seer blijdelijc aen den peel
2 Voor »dattet"dat het,
IZeide, sPrak .
3} Dom.
4Getreden .
5 SnaPPen ;t zotteklaP uitslaan .
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Wel ginct ua haer genoegen
Maer die Sophisten wroegen 1)
En Godloosen altemael .
De Buel trat aen om worgen
Doen sloot sy haer oogen fijn
ilebbende int hert verborghen
Een trooster niet om sorgen 2)
* Verlangende thugs to 4jn
Dus lieffelijck -f ontslapen
Is Wendelmoe in den Heer
Maer Monicken en Papen
Die naet Christen bloet gapen
Versaet worden sy nemmermeer .
FINIS.

//

.1
n
raesens om het
riJ'm • of
: ))zi' wroegden hem zich " hadden leed > .
1 Het P
~
J
dschaP,
die
ziJ'
toonde
to
l;
~
evoelen
;
of
:
»ziJ'
wroegden
haar"
bleven
over de blll"
haar beschuldi en .
2 Naar ik vermoed is alleen om de welluidendheid uniet" voor in Plaats van
achter aom" gaPlaatst . aSorg en" is vreezen ;~ derhalve : veen trooster om niet to
zor~ en"
zulk een booster dat ziJ' niet behoefde to vreezen.

2, 'or 5, a . 8 .
Phil . 1 . c . 26 .
t Act. 7 . g .60 .

4 :30
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(1

l)it is de

Belijdinge van twee ije-

ue urienden, de eene was genaomt
I+'ije, de ander Eelken, die welt
ke om tghetuychenisse
Jesu tot Leeuwerden ghedoot zijn i) .

Heb .10, c . 25 .
+Juan .1H .e .21 .

INt Jaer 1549 . Brie Weecken ontrent voor Paesschen, zjjn binnen Born 2) in Westvrieslant gheuangen twee lieue mannen, met
namen Fije ende Eelken . Dese selue worden voor de Heeren gestelt, aldaer sy }iaer geloof vrymoedich beleden hebben .
Inden eersten vraechden sy Eelken, sebghende : Wie heeft v
geoorloft dat ghy dat volt by een vergadert oin to leeren ? Antw .
* God heeftet my geoorloft . Vrag. Wat ist gene dat ghy geleert
hebt? Antw . t Vra,echt den genen diet gehoort hebben, wat wy
under malcanderen geleert hebben, want ghy hebt doch een
'1) De Criminele rolle van den Hove van Friesland bevat onder 7 Juni 1549 :
))Die p rocureur Generael, clap gher,
contra FeiJ'e Bauckezoon ~'evanghen . 't Hoff
~
gedelibereert hebbende o
de confessie vau den evan{ hen, fiat 'ustitia metten
zwaerde geexecuteert to worden bet 1Yf op een rat ende 't hooft op eenen
staeck . . . . ende es e ronuncieert ende eexecuteert,
»Naederhant alsoe der voorsz gevangen in ziJjn ongeloof Persisteerde ende verhart
bleeff, we es hY gecondemh neert b ~ y den scharP rechter gebracht to worden bier
baYten op 't galgevelt ende aldair aen een staecke metten viere b eexecuteert ende
zYn lichaem verbrant to worden ende es i;aPronuncieert ende geexecuteert den
VII+'n JunY anno XV+'XLIX .
))Die Procur Gtial, claegher, contra Elcke Foucke g% evanghen . 't Hof gedelibereert . . . , fiat sentencie mitten zwaerde geexecuteert to worden bet 1Yff op een
rat ende 't hooft op een staeck
''
Eelken en FiJ'e maker met hunne oPwindin ~'~
met dat elkaars hander en voeten
kussen dat zingen en sPringen, die uit elatenheid
tet;'en den marteldood, eene
~'
uitzondering op de anderen die in bet Offer des Heeren eene Plaats hebben gevonden . BliJ'kbaar predikte Eelken, hoewel nogb niet gedooP~
t ; leeraar acht of noemt
hiJ' zich niet : 't ziJjn nog die zwevende toestanden, waarin de arbeid van Menno
eii de andere oudsten a11en s orde en reel
heeft bgebracht .
2 Oldeboorn .
b
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vrouwe gheuangen diet ghehoort heeft'). Doen vraechden sy de
vrouwe wit sy van Eelken gehoort hadde . Antw. Hy heeft ghelesen die vier Euangelisten, Paulus, Petrus, Joannes Epistelen, ende
de Wercken der Apostolen . Doen Overt Eelken weder gheuraecht
Wa,t hout ghy van dat Sacrament? Antw . Iek en weet van v ghebacken God niet . Vrag. Vrient siet wel voor v wat ghy spreeckt,
want dese woorden costen halsen . Wat boudy van die Moeder
Godts? Antw. Vele . Vrage . Wat seg//dy, heeft de Sone Gods geen Fol. 248 r° ,
vleysch ends Most van Maria ontfangen? Antw . Neen 2), Ick houde
daer af, dat de Soone Godts daer of tuycht. Vrag. Wat houdy van
ones heylige Roomsche Kerek? Ant . Ic en west van v heylighe
Kerck niet, ends ick en kense niet, ick en hebbe van a,lle mijn
leefdagen in gheen heylige Kerck gheweest . Vraghe . Ghy spreect
to mael spijtich, ick ben met v beweecht, (seyde een Raetsheer)
ends vreese dat ghy uwen hale suit verliesen . Sijt ghy niet gedoopt? Antw. Ick ben niet gedoopt, maer my verlangt seer na
den Poop . Vra . Wat houdy van dese valsche Leeraera, die dus
omloopen, ends doopen het vole? Ant . Van die valsche Leeraers
en houde is niet, maer my heeft seer verlangt, om een Leeraer
to hooren die van GFodt ghesonden waer . Sy seyden : Wy hebben
nochtans gehoort, dat ghy een leeraer Bout wesen . Eelken sey de
Wie heeft my tot een Leeraer gemaect? Sy seyden : Wy en wetens niet. Eelken seyde : Vraecht ghy my dat ghy niet en west,
hoe soude icket dan weten ? Ick en west niemant, die my tot een
Leeraer gemaect heeft, t dan G}odt >>eeft my gegeuen ells het Joan . 14 .b13 .
gene dat ick van hem gebeden hebbe . Sy seyden : Nv hebben wy 15 . a . 7 .
alle dose articulen geschreuen, die wy v op dit pas afgheuraecht
hebben, ist dat hier nv yet is dat v berouwet, dot willen war
geern wt doen . Ant . Dleynt ghy da,n dat ick Godt loochenen soude .
I:elken ends Fije hebben beyde haer Sententie ontfangen, ends
so zijn sy by inalcander ghebrocht, daer omhelsden sy malcander,
ia , handen ends voeten custen sy malcanderen, van grooter liefden, also dat alle menschen haer verwonderden, diet saghen ends
hoorden, die Witcouels ~) ends knechten lie//pen ends seyden tot
die IIeeren : Noyt en hebben malcanderen menschen also lief ge- Fol. 248 v~ .
hadt, als dese I) . Eelken sprack tot Fije, segghende : Lieue Broeder
1 Elisabet de martelares van fol . 25 vo vgg . ? ZJ i' zat althans to geliJ'k
met
n
Eelken to Leeuwarden gevangen .
2) Pit >>Neen" is door de uitgevens van het Groot Offerboek van 1615 met o}pzet
nitgelaten . 't Was hun eene to sterke beliJ'denis van die menschwordingsteer, lie
ziJ ' verwierPen . Zie over deze en dergeliJ'ke Plaatsen aant . 1 op fol . 121 ro .
3 WitkaPP~
en ' Praemonstratenser monniken .
4 lit oude bekende gezegde zal wel van de hand van den verhaler zJi j n, die
daarin kleedde vat }ode mensehen" widen .
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en wijtes i) my niet, dat ghy door my in laden comen zijt. Fee
antwoorde : Lieue Broeder, laet v dat niet duneken, want het is
een cracht Gods.
Na de Sententie, werden sy noch opgehouden, tot aen den derden Dach . Doen is Eelken ten eersten metten sweerde gerecht.
Item, als de Sententie van Fije gelesen worde, en hoorde by
daer niet na, ouermits zijn groote blijschap, doch niet wetende wat
Eelken geschiet was, ofte gheschieden soude, maer by sang ends
4 .Ead . 7 . a . 7 . sprang, Godt louende ends danckende, ends sprack : -I- Dit is de
Mat . 7 . b . 14 . eenige weeh . Ends sy leyden Fije int schip daer Eelken lach onthooft, ends dat Radt 2) deer by, daermen Eelken op setten soude .
Item, de peel deer Fije aen staen soude om to verbranden, ends
int Schip worden Fije handen los van malcanderen, maer by sat
lijckewel 3) stil : Doen seyden die Monicken : Bindt hem weder .
De Diefhencker seyde : Bindt ghy hem, maer de Casteleyn 4) geboot
hem, dat by Fije weder binden soude . Sommige vrouwen diet aenLnc . 23 . c . 27 . sagen, schreyden seer : Soo sprack Fije : * Schreyt niet ouer my,
maer ouer uwe sonden . Voort seyde by totters Scherprechter : Wat
wildy my doers? Antw. Pat suit ghy wel sien . Ja, ia, sprack Fije,
doet uwen wills, ick heb my al ouerghegeuen in mgns Heeren
handers. Item, die Broeders gingen by hem buyten mettet gemeyn
volek, ends als Fije van zijn bekenden sach, riep hy, segghende
Vrienden verblijt v met my, suleke bruyloft als my is bereyt.
Ends als by den Gialghen Berch op quam, apraecken hem sommighe
Fol . 249 r°. Broeders /f aen, die haer seer verblijden met hem, seggende : -I- Dit
4.Esd. 7 . a . 7 . is de enge wech, dit is de wjjnpersse des Heeren, hier hanghet
Mat. 7 . b .14 . die Crone aen, Maer als de Casteleyn dat gheroep hoorde, soo
riep hy, segghende : Niemant en alas zjn hant aen desen, by verbuert lijf ends goet . Item, de Diefhencker hadde zijn ghereetschap
vergheten 5) : ends lisp inde Stadt om die to halen . Ter wijlen
hadde die Casteleyn, met die twee Monicken Fije int Biechthuysken 6), hem seer tenterende met broot ends wijn, maer sy en wonnen niet : Want Fije en dede anders niet, den dat by sang ends
sprang, God louende ends danekende, als sy op hem niet en consten winners, ends de Heneker weder quam, seyden sy tot Fije
'1 Zoo ells uitgeven ;~ ook de Groote Ofl'erboeken . Van Braght heeft : ))en wiJ't
het miJ' niet".
2 Verzwaring van de doodstraf . Doe! was het Publiek of to sehrikken J'uist door
die openbare tentoonstellin1; van het ofgeslag en hoofd ;~ ook de straf to verergeren
door het onteerende dat aen die tentoonstellin1; kleefde .
3 Nochtans.
4 Slotvoogd • vandaar kommandant van de gevengenis .
5 Al een heel zonderlinga nalatigheld .
6 Dat biJ' eene ~'erechtsPlaats zulk een vertrekJ'e was, blJi'kt elders niet .
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Hoe zijt ghy aldus hartsinnich, daer ghy segghet, dat ghy Chrietus Lidtmaten ai jt ? Waerom en wilt ghy dan niet doen wereken
der barmherticheyt, als dat ghy dit Wijn ende broot, voor wijn
ende broot ontfanghen wilt om onsent wille? Antwo . V Wijn ende
Broot en ben ick niet op verhonghert, maer my is een * spijs be- Mt . 26. c . 28 .
reyt in den Hemel, Als sy niet op hem winnen en conden, soo Apo . 2 . a . 7 .
spraecken sy : ghaet, ghy Ketter ghaet . Die Casteleyn seyde : Ick
heb menighen Ketter ghesien, maer noyt mijn daghen herder Ketter dan dese, maer Fije ter doodt staende bereyt, sprack totters
Scherprechter : Meyster hebt ghy v werck volbracht? fly antwoorde : Noch niet . Fije sprack : Jae hier inset Schaep, daer ghy
om beghaen zijt t) . Doers ginck die Hencker toe, ende schuerde Fije
zijn Hemdt op, ende nam hem die Mutse van zijn Hooft, ende
vuldese met Buscruyt ~) . Fije aen den Pael staende, daermen hem +Luc
.23 .e .45 .
worghen soude, riep by : -I- 0 Heere ontfangt dijnen gnecht . II Act . 7 . g. 59 .
Daer nae is by gheworcht ende verbrant, ende is also in den Fol . 249 v° .
Heere ontslapen : * Dat gemeyn volck riep, seggende
* Dat was een vroom man, is dat geen
Luc . 23 . e . 46 .
Christen, soo en isser niet
een in de geheele Werelt .

II Een Liedekell van Eelken ende Fije, iVae de w~;jse, vanden lv .
Psalm . Ofte, Mijn Liefken
siet my oeuel a,en .
NAe v belooft, 0 goede Heer
'F Wilt troost van bouen senders
Die hier vast houden uwe leer
-1- Brengtmen in swaer ellendeu
* De werelt mach niet verdragen
V volcsken goedertier
Sy dreygen haer met groot dangier
Sweert, water, vier
Steret ons in deer quay dagen .
1) BeBonnen ziJjt, Of : om jets begaan, v erlegen ziJ n ; nog in het Westfriesch .
2 Zie aanteekenin~'2 op fol . 245 w.
IL
28

Joan . 14 .b.16 .
Esa . 59 . b .15.
* Joan. 7 . a . 7 .
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Mat. 10. d . 32,

Heb .10 . c.13.

Fol. 250 r°.

Ro.16 . b .15.
1 .Pet. 5 . b.14.
+ Can. . b . 6.
1.Pet. 18d
. . 22 .

i.Pet. 4 . c.19 .
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Sy brochten twee geuangen voort
Genaemt Eelken en Fije
t Die welek beleden (odes woort
Vrymoedich ende blije
En etaende voor de Heeren
Vraechden sy Eelken rat
Segt, wie heeft v geoorloft dat
Ghy versaemt hadt
Het volek by een om leeren
~ Godt, antwoort by haer pertinent
Voort van der Roomscher kercken
Yraechden sy hem, en t sacrament
Maer by bespotte haer wereken
Een eprack : Ick ben begangen
Met v, vrees dies to meer
1st dat ghy zijt verdoopet weer //
Neen ick, maer seer
Heb icy daer na verlangen .
De vastieheyt siende den Raet
Van deer twee vrome knapen
Oordeelden haer na dat plaecaet
In vruecht eachmen deea Schapen
* Minlijek malcander cussen
Ja oock handen en voet
t Siet der vyeriger liefden gloet
Brack wt tgemoet
Die niet en is om blussen .
De vruechde was daer also groot
Dat Fee niet en hoorde
Na sijn Sentency totter doot
Geseyt van woort tot woorde
So seer by hem verhuechden
Deed niet din sang en spranc
Hy en dachte op Been bedwanek
1-Dan lof en danck
(oaf by den Heer met vruechden .
Seer went gedrongen Eelken fijn
Dat by biecht eou vermonden
Iek ken my een sondaer to zijn
En leet zijn my min eonden
Sprack hy, daerom sy seyden
Dat by biecht had gedaen
Maer by sprack Godt, niet de Paep aen
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Dus heeftmen seen 1)
Hem tot t Sweert doen bereyden .
Den leuenden metten dooden bey
Lietmen met een schip vueren
De vrouwen maecten deer geschrey
Fije eprack bly sonder trueren
Wilt ouer my niet weenen
Maer ouer uwe sondt
* (Dus heeft gesproocken Christue mondt
So Schrift oorcondt
Ale by ter Boot ginek henen .)
Twee Monicken waren ooc int epeel //
Die quelden hem, to weten
Met broot en wijn seer veel
Dat by dat eoude eten
Na v broot ende wijne
Geensins en hongert my
t My is bereyt in eFlemele cry 2)
Een spijse vrp
Sprack by met blijden schijne 3).
Die Monicken waren gram en quaet
Dat haer waer niet mocht gelden
Riepen vyleyn : ghp ketter gaet
Die Casteleyn ontstelden
Ick en each noyt mijn dagen
Alsulcken ketter een
Ick hebber veel gesien, maer geen
(Sprack by jut gemeen)
Also hert onuerelaghen .
Meeeter hebt ghy v werek volent
Nuch niet, de Hencker seyde
Ja hier inset sehape present
Sprac Fije met claer beschegde
En als by aen den pale
Was staende int geuecht
Riep by : 4 0 Heer ontfangt dijn knecht
Due is by recht
Geruat met tlief ghetale 4 ).
1 Spoedig .
2Afkortin van
~' kriJ't of kriJ'te : Perk, gebied .
3 Gelaat .
4 Het bemind getal der uitverkorenen, die door den Heer waardi13 zJi'n geacht
met hun bloed voor Hem to getuigen en zoo de hemelsclie rust to beerven.

Lnc. 23 . e. 27 .

Fol . 250 v° .

Mat. 26 . c. 28 .
Apoc. 2 . a . 7 .

Act. 7 . f . 60.

436
Mat . 22 . a . 4 .

Apo .19 . b . 7 .
Mat . 22 . b .11 .
Mat . 26 . c.28.
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Broeders schict v voort na betaem
* Slams bruyloft is al veerdich
Tgeloof en heft laet zijn bequaem
En blijft in duecht volheerdich
Doet aen t sbruylofts gewaden
Dot ghy mueeht weert gast zijn
Men sal met vruecht t den nieuwen wijn
Daer drineken fijn
En tbroot Cods eal versaden .
FINI9.

I
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De Belij .
van Peter Wit-

Fol. 251 r° .
[n°. 1 .]

ses Metselaer, geuangen weeende tot Leeuwerden, die aldaer om tgetuychenisse
Jesu, aen eenen staec verworcht
ende verbrant is . Int
Jaer. 1553 i) .

Yrage ende antwoort .
VRage. Hoe is uwen naem ? Ant. Peter Witses . Vrage. Hoe
oudt zit ghy? Antw . xxvij . Jaer . Vra. Wanneer hebt ghy laetst
to biechten geweest? Antw . Ic biecht alle dagen, * ende beken Psa . 32 . a . 5 .
dat is een sondaer ben . Vra. Wat hout ghy vant Sacrament ? 51 • a. 5 .
Ant . Ick hout van grooter weerden . Vra . Wat hout ghy vant Sa- Luc . 15 . c . 22 .
crament, dat de Paep to Paesschen geeft? Antw . Daer en houde
ick niet af. Vrag. t Christus sprat : Neemt eet, dat is mijn v leysch . Mat . 26. c . 25 .
Antw . Tis waer, maer by sprack totten genen die hem gehoorsaem Mar. 14 . c . 22 .
waren . Vra . Syd y ooc wederdoopt ? Ant . Ick en wete van genen
wederdoop, is ben eens gedoopt, ende dat -I- na Gods leer . Vrag . Mat . 28 . b .19 .
Hoe lange ist geleden ? Antw. Ontrent anderhalf iaer . Doen Overt Mar. 16 . b.16 .
Peter in een kelder ghebracht, ende als by daer ontrent een vre
hadde geseten, so is by weder voor die Heeren ghehaelt, ende
hem Overt weder op nieu geuraecht . Peter ghy zijt verleyt, wilt
1 Van dezen blJ
i'kbaar even eenvoudigen als innigen broeder weten wiJ' niets
dan 'tgeen de drie hier ofgedrukte stukken over hem mededeelen . Dat eene avermaning" van hem voorkomt, stemPelt hem niet tot eigenliJ'ken voorganger ) al
waren geenszins alle broeders tot Arediken bevoeggd . Karakteristiek is in ziJ'n
schrJ
i'ven niets. Een enkele regel is onduideliJ'k : b . v, het verband op fol. 252 vo
ter Plaatse van de aanteekening . BiJ' ~tgeen God mJi' gageven heeft", fol . 251 v° is
geene reden om aan »het inwendig woord" to denken . sOA de confessie van den
gevanghen Pieter WiJ'tses" - meldt de Rolle der crimineele sententien van 't Hof
van Friesland -- adat hiJ' is herdooPt) ende quaet gevoelen heeft van den weerdigen
heili en sacrament ende dat hi' in si'n ongeloove ersisteert is geresolveert eweest dat die g evangen an een staeck zoudt worden verbrandt ende siJ'n goederen
~'econfisq ueert - tat latius in setitentia c ~ use fait C'ronuntiata 13 AArills 1553,,
Praesentibus etc ."
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Pro . 10

. b.17. ghy v niet laten onderwijsen ? Antwo. Jae ick geerne * wie strafSap. 3 . b . li . finge ende onderwijsinge van hem werpt, die is onealich . Neemt
Fol . 251 v 0 . ghy // een Testament ende onderwijst my. Vrag. Wp en zijn geen
Leeraers, wilt ghy v niet van Priesters laten onderwijsen ? Antw.
Eea. 54 . b .13 . GFodt is de beste Priester, t die sal my wel onderwijsen, deer by
eel is wel blijuen, door Gods--genade . Vrag. Deer heeft ergena een
Bies t) [lantlooper] geweest, die heeft v wet to voren gepreeckt .
Voort seyden sy, dat sy gelesen hadden int oude Testament, hoe
datter veel kinderen gedoopt waren . Peter antwoort : Ick en hebber niet van ghelesen, ick heb wel gelesen, dat Christus den geMat. 28 . b .19 . loouigen heeft beuolen to doopen, Math . 28 . Mar. 16 . Ende by den
Mar. 16 . b .16 . Apostolen gebruyct is, Act . 2 . 8 . Ende hoe dat Petrus leerde : -{- BeActo . 8 . b . ll . tert v ende een eder late hem doo en in den Name Jesu so suit
+ Act . 2. d. 38 .
ghy die gauen des heyligen Geestes ontfangen, dot is v ende uwen
kinderen belooft, &c. Ooc heeft by Joan . 3 . verhaelt. Doers hebben
sy geseyt : Peter ghi zit verleyt, zjjn uwe Broeders ooc also gesint? Hy antwoorde : Wat weet is van mijn broeders, ick mach
spreken vent gene dat GFodt my gegeuen heeft, dat kenne ic . Voort
Mar . 16 . b .15 . heeft by verhaelt, als Christus seyt : * G}aet in alle de werelt,
preect ende leert, wie ghelooft ende gedoopt wort, die sal salich
Mat . 3 . b. 13 . worden . Item, t hoe dat Christus tot Jobannem aen die Jordaen
quam, om van hem ghedoopt to worden, op dat by eerst alle gherechticheyt voor ons soude volbrenghen, om een voorbeelt to we1.Pet . 2. c . 21 . sen, -F dat wy sullen na volghen zijn voetstappen . Ende na Christus
laden hebbent gebruyct die Apostolen, de ghene die zijn Lichaem
ende Ghemeynte waren .
Van haer auontmael heeft by beleden, dat by deer niet met
alien of en hielde, ende si hebben hem vermaent met dEuangely,
dat by al voor recht heeft aengesien, mer niet dattet op haer //
Fol. 252 r°. gemeente geseyt was, want Christus sprac (seyde hy) tot zijnen
Mat . 26. c. 25 . Apostolen : * Neemt, eet, dat is mijn lichaem, dat voor v sal worden gebroken . Ooc den kelc : Drinct alle hier wt, hot is de kelc
des nieuwen Testaments in mjjnen bloede, dat voor velen wtgestort wort tot vergiffenisse der sonden . De Christenen eullent on1.Cor .l0.b.1G . derhouden, als Paulus leert totters Corinthen deer hebben wijt
11 . C. 22 . claer . Sy seyden, haer auontmael (dat si eten ende drincken)
waraehtich vleis ende bloet to zijn, vragende mi, of wijt ooc also
Joan . 6 . g . 63. niet eten ende drincken . Ant. Christus sprack, -I- dat vleis en is
niet nut wterlijc to eten, mer hot woort is geest ende leuen . Ende
ons Ghemeente en is niet buyten Christus lichaem .
1 Niet biJ' Kiliaen . Een friesch woord : grappenmaker . Maar volgens DJ
i'kstra'.5
Woordenboek is een biesJ'ager ook een boeveriJ'ager, een politiedienaar .
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Een torte vermaninge
van Peter Metaelaer.

CHriatus heeft gesproken, Mat . 24 . daer sullender veel eomen in Mat . 24 . a . 5 .
mijnen naem, seggende : Ic ben Chriatus, ende si sullender veel
verleyden ; wel to rechte, want alsmen haer de sonden biecht, so
vergeuen syse (so sy aeggen) sy hebben de tijt wel gedreuen t),
sint dattet Euangely verborgen is geweest, ende si plegent noeh .
Paulus heefter oock van gepropheteert, tot Timotheum, Ende Chris- 1 .Tim . 4 . a . l .
tue, Mat. Z . Wacht v voor die valache Propheten, &c. Item Joan- 2 .Tim . 3 . a . 2 .
nes int 10 . veel daer van schrijft. Item Judas, ende Petrus : t Maer Mat. 37.. b . 15 .
Si zijn als onredelijeke beesten, die natuerlijcken to verworgen Joan .10 . a.1 .
ende to vangen geboren zjjn . Sy verlasteren dat si niet en kennen . Jude . a . 4 .
Item, * sy weuen $pinnewebben, ende broeden Basilisken egeren t
Esa . 59 a15 .
wt. Item, t ay placken de wandt met quaden calc, ende steecken tEze.l3 .b.15:
pueluwen den menschen onder de armen 2), want al ist dat de
kereke in holen vlucht, de beljjdinge bljjft eewich, sy molten niet 2 .Tim. 3, a . 5 .
tegenstaen, -I- want ay versa//ken Gods cracht, sy beminnen den Fol . 252 v° .
breden wech, t Chriatus cruya is haer een sotheyt . Van desen gaf 1 .Cor. i . b .16 .
God my wat to spreken . Ic merek anders niet, * dan de woeste Dan . 9 . c. 27 .
gruwel, daer Daniel de Propheet of epreect, ende Christus, seg- fit . 24 . b .15 .
geode, t dattet nauwelijc sal etaen 8), of by gelooue opter aerden t Luc. 18 . a . 8 .
sal vinden . Maer weest goetsmoets, ende atrijdet int gelooue, wel
wetende dattet het woort der waerheyt is, ende niet feylen en
mach, daer op heb is gebout door Chrietua genade, ende by wil
my bewaren, ende alle die dagen wil is op hem betrouwen, wetende ende betrouwende, datter geen cracht, geen macht, geen
heerlijcheyt en is in hemel noeh op aerden, dan alleen van hem,
daerom so siet neerstelijc toe, proeft v seluen in v consciencie,
wat ghy soeet, 1 alle were wil openbaer worden . Leest ende on- 1 .Cor . 3, b .12 .
dersoect neerstelic, want het Belt ons al veel . De ouerheyt en mogen een Been pijne doen om to verleyden, mer die dwalende
geesten comen met valsche stricken onder Chriytus naem, mer wy
zijn genoech gewaerschout, Mat . 7 . 24 . 1 .'rim . 4 . 2 .Tim .3 .4 . Tit . 1 .
Rom . 16 . Phi . 3 . 2 .Pet .2. Jud .2. Mij n lieue vrienden, si gaen my
also na met vragen als sy molten, Onderwijset doch die ionge ende
simpele herten recht onderscheyt 4 ), van dat Auontmael des Heeren,
1 ~ZiJ ' hebben het n,l, dat vergeven wel al dien tiJ'd
~' edaan,zoo gehandeld, sinds enz ."
2 ZiJ' meenen wel den godsdienst op to bouwen, maar doen dat met iJ'dele
middelen en die geen stand kunnen houden >>kwade kalk" •~ ziJ' waken het den
menschen gemakkelJi'k, sAiegelen hun valsche geruststellingen voor die »Peluwen"
ziJjn uit vers 18 van Ezechiel 13) .
3 nHet eval
4 Kennis .
~ zal ziJjn" .
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Mt. 7 . C . 24. want is weet wat my moet t) . * 1st hugs recht op den hoecsteen
gebout, so en macht niet vallen, een yeder sie wel toe, want de
l, tijt der versoeckinge is byder hant, wel wetende, dattet bijt praet
1 .Pet . 4 . a .
Hebr . 42 . a . 2 : altjt met blijuen en wil, t want (hod heeft selue geleden, -I- heb+Joan .15 .c20. ben si hem aen zijn gebenedijde lichaem getast, sy sullent ons ooc
Joan. 10 . a . 7 . wel doen, laten wy ons wapenen met (rods woort, want het woort
+ Joan . 6 . f.51 .
Gods * is de rechte duere . t Het is dat broot des leuens . De ti t
}Joan .l6 .b .20.
* 1 .Pe .4 .b .17 . van - huylen is gecomen, daerom is onse verlossinge naby . Laet
Fol . 253 r° . ons bidden om genade, * het is tijt // dattet ordeel begint aenden
huyse Gods, begintet aen ons, wat eynde wilt werden met de gene
die niet en geloouen aent woort?
Q Mijn broeders, wilt ons arme schapen niet vergeten in v
gebet, wy die om der waerheyts wille in des Ouerheyts banden
zijn. Hebt opsicht op den genen die by v woonen, want Christus
Mat. 25 . d . 36 . sal seggen : t Ic ben naect geweest, ende ghy hebt my gecleet,
+ Mt . 25 . b .i2 . &c. -I- Bidt ende waect, den woesten gruwel die naecket, lout niet
*1nc 21 . d. 33
. op, hebt goeden moet, * want die in ons is, die is grooter dan die
.J.oan .4.a .4. ,rode
werelt is. Ick begeer vriendelijc, dat ghy neeratich zijt, op
dat ghy v niet en laet verleyden, want het zijn nv die periculose
tijden. Ghy cult weten, dat is alle tijt (ais ie voor haer geleyt
ben) mijn eygen gepeyns in my vernielt hebbe 2), ende hebbe gebeden den almachtigen God, dat hi min moat open doen soude
na zijn welbehagen, Louet vrylijc, het is gesciet, dat by gaf den
ellendigen troost genoech, Sy gauen mi in veel dingen recht, als
is met haer sprae met eenen sachtmoedigen geest, door de genade
Gods . Mijn lieue vrienden, nemet in danc, De Heere wil v alle
Mt. 26 . e . 40. bewaren vanden quaden verleyders, + bidt ende waect, het is een
+Mt. 25 . d . 37 . periculose tijt, t ende en vergeet ons niet in v gebedt, ende coemt
Hebr. 13 . a .3 . altemet by ons, het sticht so wel, De Heere wil ons alle bewaren, Amen .
[n° . 3.)
Q Aen zijn Huysurou .
Min lieue wtuercoren Wijf, t bljft by God, -{- ende vermengt
Joan . 2 . c . 28 .
+ Peal. 1 . a . I . v niet metten quaden, want * ist dat de gerechtige wijct, so en
*fleb .l0 .d .38
hem
hebben se t de Heere . t Den
t 2 . Ti . 4 . a . 6.. $al mi n siel een beha en aen
tit mans verscheydens schijnt na by to wesen, met Godt so moetet gheschien . Als het scheyden coemt, soo en vreest niet, maer
bewaert uwen mondt . Mijn lief tiVijf, blijft by de genade Clods,
die v gegeuen is . //
I In alle uitgaven . Het Groot Offerboek vats t615 en alle volgenden : »ontmoet" .
2 ilk heb mine eigene edachten laten varen onderdrukt en estreefd en eheden om alleen Gods welbeha en to tnogen ze fen" . »Louet vri'li'c" w gelooft
bet vri' : in bet Friescit wordt ltet voorvoe sel s re" dikwi is we elates,
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Fol . 253 v° .

ter metselaer. Na de wijse, van den
lxxv . Psalm. Oft, Trueren
moet is nacht ende dach .
* gErmen is ter went en gec lac h
Druck coemt van alle zijden
In etilheyt men niet leuen mach
Duer Satanas benijden
Maer dit geachiet so Christus seyt
t Den gerechten tot salicbeyt
Dus wilt hierin verbljjden.
Daer was een man van goeder faem
Vredich met zijnder vrouwen
Peter de metselaer met naem
Die zjjn broot wan in trouwen
Nochtans hebben sy hem gesocht
In die geuanckenis gebrocht
En tegen recht gehouwen .
Als by stont voor die Heeren blent
Heeft vrymoedich beleden
Van biecht ~ doop ende t sacrament
Na Gods gerechticheden
So Chrietus getuycht in zijn leer
Doen moest by in den kelder veer
Daer was by wat beneden .
Alst was ontrent een huer geleen
Quam by weer voor de staten
Peter ghy zijt verleyt, sprack een
Wilt ghy v niet leeren laten
Ja ick geern, by ter antwoort gaf
t Sij zijn onsalich, die de straf
En onderwijsing haten .
Neemt ghy een Testament ter hant
En wilt my
my onderrichten
Wy zijn geen Leeraers vailliant
Wilt ghy niet om to stichten
Iiebben, de welcke Priesters zijn / ;
i- Godt
odt is de beste Priester fijn

Joan . 16 .c . 20 .

1)aer na br,ichten sy hem to banck

Fouderwijsen .

Pie g~i,l my wel * v(rlichten .

Mat. 5 . a. 10 .
i,Pet.3 .b .14 .

Mar . 16 . c .16.
t Mat .

26 .c .25.

Eccl. 21 . a . 7 .

De Heeren.
Fol. 254 r'.

p$a, 110 . a.4 .
Heb . 7 . c . 16 .
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Joa.19. b .18 .
Hebr .13. b . 3 .

Joan. 21 .d .18.

Lnc. 23 . e.45 .
Act. 7 . g . 59 .
Act . 7 . f. 60.

Ephe. 6 . b . 11 .
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Pijnichden hem verueerlijek
Hy Overt aldaer gerect seer lanek
En wtgewonden 1) deerlijek
Jammerljjeken is by mismaect
Maer tgeloof heeft by niet vereaect
Maer beleet (hods naem heerlijek .
Pus heeft by sdoota vonnie ontfaen
Na des geysers statuyten
-I- Ter galgen waert moest by heen gaen
Lijden versmaetheyt buyten 2)
Met Christo zjjnen heylant soet
Maer want sy mereten tvroom gemoet
Deden hem den moot sluyten.
Als by so aen den pale atom
In emerten ende pjjnen
Met eenen bal in zjjnen moot
sprack noch in suleker schijnen
* Ick bant my selfs doen ick ionek was
Wandelde werwaert my gaf pas
Maer out my ander bijnen 3).
Pus heeft by GFodt al aen den etaeck
Seer hoochelijck ghepresen
Voelde in hem der liefden emaeck
Deedt zijn offer midts desen
t Sijn geest in sVaders hant beual
Ala vijftienhondert int getal
Vijftich drie Overt gelesen .
Pus is onsen orient inden Heer
Soetelijcken + ontslapen
Sijn voorbeelt laet v zijn eon leer
O alle Christen knapen
Wort ghy geuangen of veriaecht
Lijdsamelijck v cruyce draecht
* Sterct v met sHeeren wapen .
FINIS .

//

1 BiJ' het rekken werd door de katrol het koord op- en dus de gefolterde uitewonden .
2 Buiten de stall Leeuwarden evenals Jezus vol ens den aan ehaalden tekst
van den brief aan de Hebreers buiten de Poort van Jeruzalem zJijn flood heeft
eleden .
3 Binden .
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Eenen Brief
van Willem droocliseheer

Fol . 2.54 v^ .

der geschreuen finder geuanekenisse tot Antwerpen, aldaer by om het getuychenisse ona Heeren Jesu Christi gedoot is, Anno. 1557 ').
GEnade, vrede, ende bermherticheyt van (hod den Vader, ends Rom .1 . a . 7 .
onaen Heere Jesu Christo, die ons geroepen heeft tot zijn onuerganekelijc rijc, t ende heeft ons vercoren eer der werelt grout ge- Eph . l . a . 4 .
leyt was, ~ ende heeft ons geregnicht doort waterbat int woort, + Eph . 5. c. 26 .
op dat wy onstraffelijc souden zijn voor zijnen oogen, Geschreuen Titu . 3. a . 5 .
aen v mijn beminde broeder N. ende aen mijn lieue luster N .
hoe wel dat is hier legge in sloten ende banden, om tgetuychenisse Christi, * ende ben daer toe bereyt, dat met mijnen bloede Act . 21 . b .13 .
to bezegelen door des Heeren genade, t so en ben is nochtana 2 .Pet .l .b .12 .
niet versuymelijc, mijn lidtmaten to vergeten in mijn gebet, dat
welcke ick meest doe met tranen voor den Heere, want ghy noch
loopende zijt inde wilde woestijne, onder Draecken, Leeuwen ende
Beyren, -I- die altijt loopen ende soecken om dat onnosel bloedt to Eea . 59 . a . 7 .
vermoorden, dat weleke wraecke roept * van Abels tijden af, want Gen . 4 . b . 10 .
1 Willem Droochscheerder volder, lakenbereider is 29 Jan . 1557 to geliJ'k met
vier anderen alien omdat ziJ' bekend hebben herdooPt to ziJjn, to Antwerpen levend
verbrand . In het boek van de Hoo er Vierschaar Antwer sch Archievenblad VIII
bl. 433 > 437> heet hiJ' Willem van ThYe, geboren van Nere Neerritter ) bJ
i' Remunden Roermond . Beide namen moeten denzelfden persoon aanduiden :'t bliJ'kt
hieruit dat hetzelfde viertal in dat boek all merleh'eexecuteerden van Willem van
ThYa, in het Groot Offerboek van 4615 all die van Willem Droochscheerder worden oPgegeven . HiJ' liet laeene goederen na.
Het lied dat op dezen brief volgt, is niet all de andere door de uitgevers van
i' wat
het Offer des Heeren maar door Willem zelven gedicht . Het is ook vrJ
fraaier van vorm en toon dan die andere . Uit het onderschrift van dat lied bliJ'kt ,
dat het biJ' den brief behoort : hiJ' maakt ook fol . 255 vo en 256 r° > zelf er melding van,
hiJ' na nit eene bang
bane eure van zielsanhst en gevoel van door God
verlaten to wezen weer to ziJjn op:;ebeurd het had gemaakt en het thans aan
ijn broeder en Luster zendt .
zJ
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Mat . 27 . ~ . sy brengen ons ter doot, t gelijc de Joden Christum deden, 1- want
Joan. 19 . ~ . W9 zijn haer swaer om sien, om dot wy ons haer niet gelijekfor+ Sapi . 2 . b .14 . mich en stellen, Daerom raetslaghen sy, ende spreecken : Laet ons
hem metten alderleelijcksten doot verdoemen, Want so by gesproocFol . 255 r°. ken f / heeft, sat hem vergonden t) worden. Daerom mijn wtverco1 .Pet. 3 . d .14. ren in den Heere, * wy en willen niet vresen voor haer dreygen
Prou . 21 . a. l . ende slaen, al loopen sy gelijek dulle honden, t de Deere heeft
+Mat.l0.d .30. doch haer herten in zijn handt, -I - sy en connen ons niet een hayr
Dan . 3 . b . 16 . ghecrencken, sonder den wil van onsen Vader. * Pie Heere beDan . 14 . d.32 . Waerde dock de drie Jonaelinghen in den vyerigen Ouen, t Daniel
+ Eao . 3 . b .12 . in der Leeuwen Cuyl, Ezechiel in Jerusalem, -I- 1Vloyses in Meso* 3.Re.19 .a .9 . potamia, * Elias int geberchte . Jae t alle die op den Heere bet Eccl . 2 . b .ll
+ Esa. 59 . a . l .. trouden, en quamen noyt tot schanden, -I- want zijn crachtighe
Eea.49. b .15 . hant, seyt de Propheet, en is niet vermindert, * Ende al waert
dat een Moeder haer eygen kint verliet, so en sal ick v niet verSach . 2 . a . 8 . laten (seyt de Heere) t want die v aentast die geraeekt den appel
van mijnder oogen . Daerom laten wy onse sielen bereyden tot
4.Es .16 .g .75. aenvechtinghen, onse verlossinghe naecket. - Ende den dach der
tribulation is nv hier, daerom laten wy onsen Heere altijt heyligen, ende groot maecken, op dat wy alle die schoone beloften beHebr . 12 . a . 3 . eruen mogen, die by de Christen generacy toegeseyt heeft, * op
dat wy niet moo oft mat en worden in onsen moot, maer dat wi
Rom.12 .b .11. zijn t vyerich in den geest, vrolijc finder hope, verduldich in den
Esod.15. ~ . druc, ende geatadich int ghebet . 1- Doen Israel wt Egypten ginck,
waren sy seer blijde, dat sy vanden dienst der slauernien verlost
waren, maer doen si quamen in de woestjjne, daert den vleysche
niet wel en behaechde, doen waren sy seer onlustich, ende murNn. 14 . a . 4 . mureerden, '' alsoo dat sy wederom keeren wilden, daer sy doch
tEao.l0 .a .9. goon recht toe en hadden, t want sy hadden alle haer ordinge 2 )
Nu.14. C . 22 . met wtghenomen, op dat sy gheen oorsaecke hebben en souden,
Fol . 255 v0 . wederom to keeren, t daerom en zijn // sy niet int lant van beloften ghecomen, dan Caleb ende Josua, want dose waren wel gemoet, also dat sy haer vianden vernielden, als eon stuck broots .
1.Re.17 . e.49 . Die Heere was oock met Dauid, * dat by den Ruese Goliath versloech, sy bonden hem eon Mes op zijn zijde, om den Rueee daer
mode to elaen, maer Dauid en was dat niet gewoon, om dat by
eon Schaepherder was, ende by leyde dat 11'fes weder af, ende nam
zijn slinger, ende were den Ruese daer mode voor den Cop, dat
by ter aerden viol, doen nam Dauid des Ruesen Mes, ende sneedt
}

7 Ver1; olden . Uit behoort no tot de woorden van de te~~enstanders
.
~
2) De Groote Offerboeken en Van Braght : ~yordeninge" . Wordt hiermede ))hun
gansche
yolk P.n have" hedoeld? of : »al hunne instellingen,
al hunne gewiJ'de
n
~
voorwer1pen, alms wat 7iJ' in hun godsdienst behoefden" `?
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hem dat hooft af . Daerom mijn wtuercoren Broederen ende Susteren in den Heere, en laet ons niet wijcken, ter rechter oft ter
slincker zijden, want wy hebben eenen so grooten Coninek, die
ons niet verlaten en sal, ist dat wp hem getrou by blijuen, by is
so getrou diet belooft heeft, dat ick deer aen niet twijfelen en can,
-F want die Stadt is vol alder goeden, daer wy sullen in comen, 4 .Esd. 7, a .6 .
maer sy leyt int verneren t) . Wetet lieue Broeder N . ende Buster
N . dat ick v gene een Liet 2) tot een ghedenekenisse, ende wil v
daer mede den Heere beuelen, tot dat wy comen op den -I- berch 4.Esd. 2 . c .42 .
Lyons, ende singers aldaer dat nieuwe Liet, met alle Gods wtuer- Apo .14 . a.1 .
corers . Ende lieue Broeder ende Buster, doers iek dit Liet maecte,
quam my een so grooten quellinghe aen ende tentatie, dat is seer
bedraeyt 3) was, want my dochte dat de Heere my altemael verlaten hadde. Ende is viel op mijn knyen ende weende seer bitterlijck totters Heere, ende badt om stercheyt ende cracht, ende de
Heere verhoorde mijn gebet, ende rechte my weder op, * want 1,Cor.l0.b .13.
by en laet ons niet becoren boom ons vermogen, daer beneuen
geeft by dock eenen wtganc, also dat wijt connen verdragen .
Ende is // creech weder suleke genade ende vruechde, dat ick van Fol . 256 r° .
blijschappen dit liet maecte, tot stichtinge van mijnen naesten .
Giroet my J . de Ii. seer met den vrede des Heeren, ende ghy N .
groet my uwen Meester ooc seer metten vrede des Heeren, ende
wilt my v vrouwe oock goeden nacht aegghen, ick en can baer
den vrede niet geuen : Want daer staet geschreuen : t Wee den Ezec .13 . c .1S .
genen die den mensche troost in ofte op eenen ydelen hope . Weet
lieue vrienden, dat is seer verblijt was, doers ick na die vierschaer
ghinek, dat my dochte noyt sulcken vruecht to zijn, dan dat is
soude belijden mijnen Heere mijnen God voor der werelt, ende de
Schoutet vraechde, of ick herdoopt was, ende de heylige Geest
sprat duer mijnen moat, ends seyde, dat is gedoopt was 1 - na, Mat . 28 . c.19 .
Christus leer, ends dat sy herdoopers warm, want sy wederdoo- Mar . 16. b .15 .
pen 4) teghen Christum, daer om coemt v den naem toe, daer ghy
ons mede noemt, ends ick badt haer dat sy my wilden laten by
mijn broeders, want wy doch een gelooue hebben, mer sy en gauen my ears antwoort, dus mijn lieue Vrienden,
* willen wy v verwachApoc. 6 . a . 9 .
ten onder den
Altaer .
1 De zelfvernedering.
2 Het lied dat op den brief volgt . hie aanteekening 1 op fol. 2i4 vo .
4Doordat ziJ' den toegedienden nooddooP herhaalden . Eene
3 Ontsteld .
beschuldi in
die meer voorkomt .
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Een Liedeken, Nae de

wijse : (shy die Christum hebt
aen ghedaen .

Apo . 7 . a . 9 .

Fol . 256 v° .

Eph . 6 . b .12 .

4 .Eed . 7 . a . 6.

4.Eed. 7 . a. 7 .
Mat. 7 . b .14 .

Pea . 42 . a . 2 .
63. a . 2.
+ Esa. 4 . b .14 .
Eph . 6. b .17 .
+ 4.Es . 2 . e .42 .

CHristen Broeders weest nv verblijt
Nae dien ghy doch geroepen zijt
* Wt seer vele gheslechten
Maect v des boosen leuens quijt
Ends wilt sonder mijden vechten
Als vroom knechten . //
t Wy hebben gheen strijt int gemeyn
Tegen vleysch ends bloet alleyn
Maer moeten ons verstercken
Tegen die hooch Regenten certeyn
En geeeten die in de loeht wereken
So wy mereken.
-{Die Stadt is seer lustich en goet
Maer sy hit verneren t) leyt, ter spoet
Sal is daer noch in comen
Maer daer om gestreden zijn most
Dat heb ick (die niet en wil schromen)
Wel vernomen.
A1 sy iak vast in mueren gheleet
Tis om de Waerheyt, ick wel west
Stadts erf sal ick noch weeen
Deelachtieh, * maer tpat is niet breet
So wy dat in Esdra ghepresen
Claerlijek lesen .
Tis maer eene menschen voetbreet wgdt
her water, vyer op dander zijdt
0 Heer rechtet mijn ganghen
Voor sDuyuela getier my beurjjdt
t Na v ataet alle mijn verlangen
Wilt my ontfangen .
+ 0 Jacobs wormken onueraaecht
Den etrijt doeh vromelijeken waecht
Met dea * gheestes aweert sohoone
Na den t bergs van Syon iaecht
Zie aanteekening 1 op fol. 255
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Om daer to ontfangen de ~ Croone
Van Gods Soone.
Oorlof aen Broeders Sustere fijn
My dunet hot moet geecheyden zjjn
Beueel v (hod ten tjjden
Tot dat wy in sYaders reek deuijn
Comen, ' daer ealmen niet meer lijden
Maer verblijden .
Q De Heere ey met v, ende wil v veretereken ende becraohtigen ten eynde toe. //

+ 2,Ti . 4 . a . 8.

Apo . 2 . b .10.

Eea . 49 . b.10.
Apo . 7 . b .16.
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lit is ee-

nen Brief van M. Gielis

Mathijaz, gheschreuen finder geuanckeniese
tot Middelborch, int Jaer 1564 . Ende
heeft aldaer om den naem des
Iieeren zijn leuen
gelaten t) .

Q Den vaster grOlldt
2 .Tim .2 .b .19 .

Gods blijft eewich .

GEnade, vrede, oueruloeyende' liefde one (hods, met die hertgrondelijeke onwtsprekelijeke liefde zijns Boons one Heeren Jesu
1 Over meester d, i . chirurgiJ n Gielis of Jells MatthiJ'sz . komt in de middelbur sche sententieboeken schoutsrekenin en enz, afaedrukt bi Pekelharin B"dra9en voor de 9eschiedenis der hervormin9 in Zeeland, Middelburg, 1866
Werken van het Zeeuwsch 9enootschap , bins
niets voor. Zie daarover de aanteekeJ
ning op fol . 266 vo, hi . 463 hierna, lli
J werd met eeni~' a anderen gevangen genomen en zat niet minder dan twee J'aren in den kerker, fol . 266 ro waarin hi'J
intusschen niet hard werd behandeld en b, v, sours een kaars kreeg our daarbi'J
to kunnen schriJ'ven . 0P 24 October 1564 is hi J veroordeeld our onthoofd to worden
.
't hoofd kwam op een rad, ziJ'ne g oederen werden reconfiskeerd
~
BliJ'kbaar was MatthiJ'sz . leeraar, fol . 275 vo, De neheele
toon van ziJjn schriven
~
J
bewiJ'st dat ook . HiJ' sPreekt hen, tot wie hiJ' zich richt, voortdurend toe als 'zine
J
kinderen, zine
lieve schaPen »die ick in mine
J
J banden tot de kentenisse ors Heeren Jesu Christi met cracht des HeYlighen Gheests met die andere ghebaert heb
ende sit
J min
J nae volghers geworden" fol . 258 ro > en zeildt hun ziJj n breedvoeri h
schriven
met het oP zetteliJ'k doel dat Jzi dat zullen bewaren als gedachtenis aan
J
hem dat vlitig
zullen lezen en herlezen en zoo zine
vermaningen en ziJjn voorJ
J
beeld voor oogen zullen houden : fol. 265 vo> 266 ro > 274 vo en elders.
En eveneens blikt
uit zine
brieven, hoe to Middelburg elik
gJ elders in de
J
J
J'aren 1560-1564 eene andere strooming in de kerk was opgekomen . De satan
aheeft al een antler Cap aengetrocken, die niet meer der Roomseher elic
gJ en is
wel wetende dat ziJjn sPel haest daer merle wt is ; . . . . to
voren oft int voorleden doer quam hi met menschen gesetten ende gheboden
mar flu weet hY dat die menschen Schrift willen hooren en brengt veel'Schriften
,
voort . . , . si
J segg en stoutel ~ycken : Bet stater ycomers also" : fol . 259'"ro en vo,
Had ook Gielis eenigen invloed van die strooming orderg
? En 'is
L is
. ~daaruit de
omstandigheld to verklaren, dat wi
Simons
J biJ hem, evenals biJ Joriaen;F
.E
zie aanteekening 1 op fol . 435 v o , min of meer dogmatische uitdrukkingen
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Christi, met die wtuercoren gaue des gheloofs is ons van God den
bermhertighen lieuen Vader door Christum Jesum gheopenbaert,
ends gegeuen 4jnen heyligen, die welcke by door zijn vaderlijeke
liefde, dear toe nv vercoren, geroepen, ends geordineert heeft, iae
verlost van die kettenen ends aware banden der eewiger duysternisae des ongeloofs, daer dese erghe boose verkeerde werelt mede
gebonden is, * ends heeft ons na zijn vaderlijcke bermherticheyt 1 .Pet. i . a . 3 .
weder gebaert tot een leuende salichmakende hope, 1' ends ouer- Col . l . b .13.
geuoert int Rijcke zijns beminden Soons, door welcken wy hebben Eph . 2 . a . 5 .
die vergeuinghe onser sonden door 4jnen bloede, op dat WY hem,
mijn lieue schapen, nv voortaen -1- souden dienen in alle gehoor- Lnc, i .g .69 ') .
saemheyt, gerechticheyt ends heylicheyt sonder vreese ells de
dagen oils leuens, hier toe helps ends stereke // ons doch die Fol . 257 v° .
bermhertige lieue Vader, met die cracht zijns heylighen Gheests,
Amen.
Q Nademael v . l, aen my begeerende zijt, door v . l . achrjuen,
ends oock door groetenisse die ick tot diuerschen stonden van v .l .
ghehoort hebbe, ends oock in voorleden tijden, doort schrijuen van
v lieue Huysurouwe, die het selfde oock aen my begheerende was,
so sal v . l. weten, als dat is menichmael in mijnder herten voorgenomen hebbe om suleg to dome, na mijne cleyne gaue, hoe wel
is verhope, dat sulcx soo eygentlijck geenen noot en doet, so vergebruikt vinden + die ons biJ ' de oudere martelaars vreemd zouden klinken, fol .
261 vo en elders +; of dat hiJ' van den doop slechts eens vluchtig melding maakt +
fol . 262 ro + van de menschwording nooit ? Zeker is 't + dat Gielis in dat bedriJ'f
des satans + die thans zich als Pleitbezorger van de Schrift voordoet + eene der verzoekingen vindt + waardoor velen (fol . 260 vo) tot afval en ongehoorzaamheid
komen . HJ
i' stelt die verzoeking met de andere, lust in aardsch gewin + liefde tot
vader en moeder + vrees voor kruis en liJ'den + op gene liJ'n, fol . 259 vo, 260 vo, en
west ziJ'ne n schaPen" en ziJ'ne vrouw niet dripgend 1;enoeg op 't hart to binden +
dat ziJ' toch God dankbaar zullen wezen voor ZiJ'ne ggroote gm ade en goedheid
waardoor ziJ' tot het hu ~ys Gods, 'twelk is de gemeente + ziJj n ~'ekomen + en hunne
namen geschreven ziJj n in het boek des leuens + fol . 261 ro + 269 ro + 275 r« . HJi' is
er niet over uitgesPToken, hoe ziJ' in »dat huYs Gods moeten verkeeren en door
hun gedrag alien derwaerts trekken + die haer leven willen beteren en des Heeren
cruYs oPnemen'' + fol . 258 ro . Nederig + liJ'dzaam + rechtschaPen + vooral liefdadig ziJjn +
263 ro en vo269 ro biJ ' hem het oPmerkeliJ'ke »de aelmisse des mans is een
borsse op den wech met hem +• J'ae, sY bluscht de sonde wt ends sal hem vet'schonen in 't oordeel"+ fol . 274 ro en va + terwiJ'1 de »hoofdsomme des ghebodts
is liefde van reYnder herten en goede conscientie" + fol . 264 ro : ziedaar zJijn Christendom . Voor het inzicht in het geesteliJ'k leven der broederschaP in ziJjn tiJ'd hoogst
belangriJ'k + J'uist doordat hiJ ' meer over dat leven der ziJjnen dan over ziJ'ne eigene
lotgevallen uitweidt
zie echter fol . 270 vo vg .), treffen ziJ'ne brieven bovendien
door hun warmen+ innigen toon . En het behoeft niemand van de lektuur of to
schrikken dat ziJ'ne volzinnen zoo lang ziJjn -- een beslaat twee bladziJ'den + fol . 257 vo
en 258 rQ - : de duideliJ'kheid liJ'dt daaronder niet .
1 Lees : 75.
II .
29
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hope is ljjekewel i) dat v. l. des to sekerder ends to vaster waken
sal, maer om dies wills is so wat veelachtich to scrijuen gehadt
hebbe, ends met anderen dingen oock onledich hebbe geweest, so
en heb icket niet seer wel by connen brenghen, nochtans ails tijt
een vaderlijeke sorge voor v . l . gedragen, mijnen (hod menichmael
met vyeriger herten biddende na mijn swacheyt, dat hi doch v
beyde wil bewaren onder de schaduwe zijnder vluegelen, in desen
gruwelijeken periculosen tijt, vol alder boosheyt, ends dat by v . l.
Eph . 1 . b .18 . noch meer ends meer veruulle met zijnen heyligen Geest, t ends
open doe die oogen ws verstants, op dat ghy mijn lieue schapen,
des duyuels stricken ends wtgespande netten dock recht mocht
leeren kennen, die by nv so seer menichfuldich dagelijcx den we2.Cor.2 . b.i3 . dergeboren is stellende, hoe wel sy v. l. eensdeels * niet onbekent
en zijn, wel wetende wat by in den sin heeft, waerom ghy oock
waeckende zijt geweest tot deser tijt toe, waerinne ick seer ver2.Tes.1 . a. 3 . blijt ben, ende oock om dies wille, -I- dat v gelooue wart ende toeneemt in de kentenisse ons Heeren Jesu Christi, tot weleken ick
Fol . 258 r° . v. l. in mijnen banden door tranen met // craeht des Iieylighen
1 .Tese.1 . a . 6 . Gheests met die andere ghebaert heb 2), ende zijt mijn t nae volghers
gheworden, ende des ileeren, ende hebt dat Woordt des Euangeliums van den cruyce Christi ontfangen met veel suchtene ende
Godtlijcke droefheyts, ende zjjtet ghehoorsaem gheworden van herten, in die forme der leeringe daer ghy nv in staet, alsoo dat ghy
gheworden zijt een voorbeelt alien den ghenen in Middelborch, die
haer leuen willen beteren, ende des Iieeren cruys willen opnemen,
niet alleene die, maer veel Heylighen zijn daer door verblijdt, als
sy aensien v ghehoorsaemheyt ende ' vernederinghe in der vreese
ws Godts, die welcke ick hope, dat van daghe tot daghe noch
meer wt breyden, ende openbaer worden aal, op dattet doch, niijn
.
Joan . l, b .13 lieue Schapen, recht blijcken mach, -E dat ghy van bouen wt G}odt
Rom. 12 . a. 2 . den Vader recht weder ghebooren, ende vcrnieuwet zijt, * door die
vernieuwinghe ws sins, ghedenekt dat uwe wandelinghe Hemels
Eph . 4 . e . 24. zijn moet, to weten t na den nieuwen mensche die na Gudt ge1 .Pet .1 . b .15 . schapen is, in alderley ghereehticheyt ende heylicheyt, -! want nae
dien by heylich is, die v . 1 . tot desen dienst beroepen ends vercoren heeft, soo most ghy oock een heylighe cuyssche ends Godsalighe wandelinge finder vreesen ws (hods, nae uwe vermogen leyRom . 6 . b .16 . den, * want dien wy ons begheuen hebben, diena knechten zijn
wy, so die Apostel oock verhaelt, het sy der aonden totter doot,
ofte die ghehoorsaemheyt totten leuen . Godt sy eewich prije ends
1 Nochtans .
2 Matthi'sz . was dus hun leeraar, hun meer be aafde voor an er"fol . 275 v~.
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danck, mijn lieue schapen, dat ghy een knecht ende maerte 1) der
sonden geweest zijt, maer zijt nv afghewasschen ende gereynicht
met my, t doort badt der wedergeboorten, ende vernieuwinge dea Tit . 3 . a. 5 .
heyligen /1 Geests, den welcken (hod den Vader oueruloedich door Fol . 258 vo .
Christum onsen Salichmaker ouer ons wtghestort heeft, niet om
die wereken onser gerechticheyt die wy gedaen hadden, ~ want Eph . 2 . a . 3 .
wy waren kinderen des torens van natueren, ghelijek die andere,
maer Giodt die bermhertighe lieue Vader, die daer rijck is van
bermherticheyt, door zijn groote liefde daer by ons mede liefgehadt heeft, doen wy doot waren finder sonden ende ongerechticheyt, soo heeft by ons tsamen met Christo, ofte door Christum
zijnen lieuen Soon leuendich gemaect doort gelooue . Hierom mijn
hertgrondelijcke lieue sc . 2) in Christo Jesu, wiens siele ick van herten lief hebbe, waer voor is een Vaderlijeke ende Goddelijeke sorge
ben draghende, v . l, vermanende ende biddende als eei} geuangen
in den Heere, als dat ghy lieden doch dickmael * ghedenet den Heb .10 . d .32.
dach, in welcken v die bermhertighe lieue Vader ontfermt heeft,
t ende dat decksel van uwen oogen ende herte wech genomen 2 .Cor . 3. b.16 .
heeft, het welcke voor so menich duysent menschen oogen ende
herten noch hangt, die daer so t aware wegen noch wandelen, Sapi . 5. a. 5 .
ende den wech des Heeren en kennen sy niet, door dien, * dat si Apo .18. a . 3 .
droneken zijn van den wijn der Babilonischer Hoere 3), to weten der
valscher leeringe, daer die gantsche werelt mede bedeckt is, maer
ghy min Sc. zijt nuchteren geworden, ende zijt wt het middel
van haer gescheyden, ben ooc verhopende dat ghy haer onreynicheyt niet meer aenroeren en cult, t op dat ghy met haren plaghen Apo .18. a . 4 .
niet en verghaet . Hierom zit doch scherpelijc wakende finder gerechticheyt, op dat ghy mijn lieue Sc . na mijnder afscheyt, in desen
gruwelijcken periculoosen tijt niet to achande en coemt, want ghy
nv opentlijc/ken lien ende hooren moecht, als dattet nv ymmere Fol. 259 r° .
den tijt is, daer ons Christus Jesus met zijnen heyligen Apostolen
so neerstich voor gewaerachout heeft, gelyc Christus Jesus seine
seyde, -I- als dat die liefde in veel herten vercouden soude, maer Mat . 24, b .12 .
wie volstandich blijft totten eyude toe, die sal salich zijn . Och
mijn weerde Sc . denekt de woorden Christi recht na, ende laetse
v. l . doch ter herten gaen, het is vrijelijek 4) op de Werelt niet
gesproocken, want in haer en can die liefde Godts niet vercouden,
want ay en heeftse niet ontfanghen, noch en kentse niet, maer het
is op den rechten Iaraeliten geeproken, ende ghy siet dat sulex
1 Oude uitdrukkin voor dienstmaa d . Ook fol. 172 vo . Zie aant . 1 aldaar .
2 SchaPen .
3 Zie aant . 1 op fol . 260 ro.
4 Tot ieder zonder onderscheid .
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oueruloedich onder haer gebuert 1), het welcke ymmera wel iammerlijeken to beclagen is, als dat die Duyuel ende GFeest der ouder
Slange alsuleken cracht ende gewelt gecreghen heeft in desen
tegenwoordigen tijt, door die menichfuldighe subtijle behende stricken die by daghelijex etelt om die Sielen der wedergheboren (die
hem door die kennisse (hods ontulucht zijn) weder in zjjn nette
des ongheloofs to vangen, die welcke hi ooc wel weder crijcht,
mijn lieue Sc . die sommige door valsche leere, niet alleen door
1 .Joan2 .b .18. den Roomsehen Antichrist, * wanter nv veel Antichristen in die
werelt zijn, daerom heeft by al een ander Cap aengetrocken, die
- niet meer der Roomscher gelijc en is z), wel wetende dat zijn spel
2.Cor.l 1 .b.16. haest daer mede wt is, daer om heeft by hem nv verandert, t ende
stelt hem als een Enghel des lichts, ende doet zijn neerstieheyt
alsoo onder die kinderen des lichts to comen, om aldaer zijn ware
weder op nieuwe voort to doen 3), want mijn lieue s . inden Heere,
to voren oft int voorleden doen quam hi met menschen gesetten
Fol. 259 v° . ende gheboden, maer nv weet by dat // die menschen Schrift willen hooren, daerom coemt by nv, ende brengt veel Schriften voort,
also dattet wel na scijnt recht to wesen, gelijek by stoutelijeken
Mat. 4 . a. 6 . tegens Christum ooc dede, -1- ende bracht hem voor wt die ProPsa . 91 . b . ll . phete Dauids, als Batter gheschreuen stont * Bat by zijnen Engelen seynden aoude, die welcke hem op Karen handen draghen
souden, also Bat by zijn voeten niet quetsen en soude aen eenigen
steep. Siet mijn weerde lieue Sc . by sprae ymmers die Schrift ooc
ghelijek sy atom, maer sy en was tot sulcke meyninge niet gesproocken oft ghepropheteert, also dese ooc, al ist Bat sy veel
schriften voort brengen, ende seggen ooc stoutelijcken : Het stater
2 .Ti . 4 . a . 4 . ymmers also, waermede by den wanekelmoedighen, -{- ende die
haer ooren iuecken om wat nieus to hooren, lichtelijck in zijn wt
ghespande net crijcht, die andere crjcht by door die toeuallende
1 .Tim . 6 . a . 9 . bedriechlijeke Rijckdommen, die Both heden sdaechs 4- de menschen
brengen int verderuen ende verdoemenisse, want giericheyt Both
een wortel van alle quaet is, hoe wel die sommighe noch eenen
lust daer toe hebben, Bat haer tjtelijcke goeden toenemen, ende
zijn daer mede so besich, dat sy onderwijlen die Godsalige oeffeninge daer mode vergeten, ende mengen haer seluen onder veel
smerten, Och hot sal haer gaen, min lieue Sc . gelijc hot sommighe
Eao .16 . b.19, van den Israeliten dede, * die daer veel vergadert hadden, die en
hadden geen ouerschot, ende die daer luttel vergaderden, die en
hadden geen gebreck, hierom als men voetsel ende decksel heeft,
1 Zie aanteekening 1 op fol . 257 ro.
2 Idem .
3) BiJ' Van Braght
duideliJ'ker : »om aldaar ziJ'ne kooPwaar wederom op een nieuw voor to doen" .
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och oftmen hem dan conde laten ghenoeghen, t want wy en heb- 1 .Tim . 6 . a . 7 .
ben niet in de werelt gebrocht, het is openbaer dat wy daer ooc
niet wt sullen dragen, want wy sien mijn lieue Sc . als dat de //
woorden ons liefs Heeren Jesu Christi waer zijn, to weten, -I- dat Fol . 260 r° .
die bedriechlijeke Rijekdommen dat goede saet, naemelijc het woort fat . 13 . c .22.
.18.
Godts versticken ende to onder drucken, waer door daer oock vele Luc.
mar . S4.. bb. 14 .
weder tot schande comen . Die derde door oerlies ofte beroouinge
van haren goeden, niet eens insiende oft recht bedenekende dat sy
met den Coopman * die alder schoonste peerle geuonden hebben, Mat . 13 . e . 46 .
die welcke sulex doch alle wel weert is, ende by sulcx niet eens
to gelijeken en is . Die vierde, doort cruys ende laden, to weten :
Het veruolch . Die vijfste, doort smeecken ende bidden van Vader
ende Moeder, vrienden ende magen . De seste, door vrouwe ende
kinderen. De seuenste, van haer eyghen quaet lustich vleysch . Die
achtste, dat sy moede op den wech der gerechticheyt worden,
t ende keeren wederom nae Egypten ende 1- Sodoma toe, om een Nu .14. a . 4 .
weynich tijts met die Babilonische hoere i) in rusten ende vreden + Ge .19 . c . 26 .
to leuen, ende daer na dan met haer inde eewige pijne ghequelt
to worden . Sift mijn hertgrondelijcke wtuereooren lieue Sc, dit
wercket ende drift al die eenige geest die oude slange, weleke
daer niet en slaept, oft en sluymert, * maer gaet altjts rontomme 1 .Pet . 5. a . 8 .
ons soeckende wien by verslinden soude mogen, hier om wederstaet
1 Met EgYpto en Sodom wordt niet de roomsche kerk bedoeld, maar ))de
wereld" en het wereldsch leven in en naar de zeden der gewone maatschaPpi'J
'twelk ziJ ' hebben verlaten om in de ware gemeente to treden en nu naar de
christeliJ'ke levensregelen van deze to wandelen . Dat tot dat wereldsch leuen ook
het zich houden aan de kerk behoort is biJ'zaak . - In het U er des Heeren komt
de benaming »babYlonische hoere" voor de roomsche kerk slechts een enkele
maal voor. Dit schiJ'nt vreemd, als men bedenkt hoe g~ angbaar in dien tiJ'd die
naam was : men zie de talriJ'ke voorbeelden van het gebruik daarvan in liederen
biJ ' Dr . Wieder, ~ De schri tuurl" ke liedekens 1900> bl . 75-78, en denke b . v . aan
een versregel van Hans van Overdam : amn Engelant siJ'n sY die hoere oock quiJ't"
't reen toentertiJ'd door iedereen moet ziJjn verstaan . Toch is het begriJ'peliJ'k dat
J'uist DooPs~' ezinden dien term niet dan zelden hebben gebezigd : de heftige Van
Overdam is onder hen eene uitzondering . Immers ziJ ' traden niet ofl'ensief tegen
: ziJ 'kerk
warm daaruitop
verlost
de roomsche
~; die kerk lag buiten hen • alleen
defensief, biJ ' de verhooren en disPuten, waartoe men hen dwong, moesten ziJ ' wel
hunne grieven tegen allerlei in die kerk uitspreken .
De »bab5lonische hoere" werd, zooals men weet, in 0penbaring 17 en 18 ~•e vonden . Onder die hoereriJ ' werd niet de onzedeliJ'kheid verstaan die men aan de
roomsche curie en aan de g
~ e steliJ'ken flier kerk antlers dikwiJ'ls genoeg verwe t t
o
maar haar ofgderiJ'
De beeldsprack is evenmin in het laatste biJ'belboek als in
de 16de-eeuwsche liederen altoos even helder • de voorstellingen worden niet altiJ'd
even scherP en streng uiteenbgehouden . De groote hoere zit flu eens op vele
wateren, dan op het ~,~roote beest enz . In Den Val der Roomscher Rercken,,
deel I van deze Bibliotheca bl, 415, 418, heet het : »het beest die de vruuw
draecht is de Paus ."
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hem met een mannelijck gemoet, ende geloouich herte, ende laet
v. l. toch niet verschricken, al ist dat sy soo lichtveerdich die
geboden des Heeren verlaten, och en siet doch niet op den slappen, tragen ende onvromen, maer laet alle trouwelose knechten,
Joan. 6 . g . 66 . ende valsche discipulen t van haren iieere ende Meester wijcken,
so hopen wy nochtans by hem to blijuen, ende ghy met my, endc
zijn bereyt to lijden, alle wat ons van hem opgheleyt wort, Och
Fol . 260v°, wat souden wy doch /j gaen waken, oft to handen trecken 1 ) in
dien wy zijn geboden verlieten, waer souden wy vlien ofte loopen,
Pa. 114 . a . 7 . daer by ons niet vinden en soude, ach I- hemel ende aerde moet
Jndit .l6.b .19. hem met beuen gehoorsaem zijn, berghen ende holen moeten voor
hem verschricken, ende mogen niet staende voor hem blijuen, hoe
veel to meer der menschen kinderen, die in leemen huysen woonen .
Och mijn lieue Sc. waer mede sullen sy haer dan verschonen oft
veronschuldigen als by haer besoecken sal, die nv ter tijt soo ontrouwelijcken van hem of wijeken . Och, och, iammerlijek inset to
Na. 11 . a . 6 . beclaghen, * dat sy in dat edele Hemels Broot alsulcken walginge
gecreghen hebben, ende dat haer die eenige Medecijn, waermede
alle sielen der wedergeboren genesen zijn, dat die haer tot een
so doottelijeken viant gheworden is. Ja mijn weerde Sc . suchten
Tren . Y)1 . ~ . ende claghen moghen wy wel metten Propheet, t ouer die verderuinghe Ieraels 3), ende ouer Jerusalem die schoone stadt (fodts,
ende dat om datter soo veel Israeliten in dese wilde woestijne deser
erger werelt veruallen, ende vanden listigen geest den Serpents
weder vernielt ende omgebrocht worden . Oock omdat sommige
wachters -~) afvallich geworden zijn, ende dat die Borghers Jerusa1 .Pet. 5 . a . 8 . lems oock luye ende slaperich worden, 4- hoe wel den omlooper 5)
I Ter hand nemen • aanvangen.
2 Klaagliederen .
3 Met die verderving van Israel en den geesteliJ'ken flood van zoovelen
waarvan op deze bladziJ'den sPrake is, wordt niet bedoeld, dat de roomsche kerk zoo
bedorven is en dat de satan in die kerk de zielen in 't verderf brengt : maar dat er
waren en, zooals MatthiJ'sz . verwachtte, al meer zich zouden oPdoen, die nde gemeente" nhet ware huYs Gods", waarin ziJ ' woonden, weder verlieten om zich to wenden of terng to keeren tot een in ziJjn oog wereldsch leven en dun in de wereldsche kerk .
Dit laatste kon intusschen niet uitbliJ'ven, naarmate in de kringen flier kerk zie aanteekening I op fol . 257 ro de Schrift meer op den voorg rond werd gesteld
en dun
~
niet langer alle hervormingsgezinden zich door haar voelden ofgestooten : jets
waarin echter MatthiJ'sz . niet antlers dan afval kon zien, afval van het ware hues
Gods van de echte vroomheid van den eenigen weg ter zaligheid . Want in die
gemeente Gods to ziJjn, dat is door God tot ZiJ'n kind to ziJjn aangenomen, dat g
beschreven to ziJjn in het boek des levens dat rein to zJ
ijn en de zaligheid dee1achtig
~ to wezen . Zie fol. 261 vo, 263 vo, 275 ro, en de genoemde aant eekenrrrg I
op fol . 257 ro . Aan overggang tot eene opkomende afzonder1iJ' ke lrervormde kerk
doen zJ
i'ne woorden rniJ' niet denken .
4 Leeraren . Dezelfde klacht op fol . 262 v0,
5 De duivel die roadgaat als een brieschende leeuw I Petr . 5 : 8), rust niet
en houdt nBeen vierdabgetr, waarop hJ
i' ziJjn arbeid zou later stilsta an .
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der Heyrleger niet en rustet noch en viert, maer soect met neersticheyt dach ende nacht, wie hi ledich ofte slaperich soude mogen
vinden, * om als dan zijn oncruyt in die a,ckeren der herten to Mat . 13 . c. 25 .
saeyen, gelijek by (eylacie) in mijnen tijt niet weynich gedaen en
heeft, ende noeh hoe langer hoe meer doen sal, nae min bedencken, want hoe dat Godts volt meer writ ende toeneemt, hoe by
daer to meer onder regneren sal, ende en sal oock // niet aflaten Fol. 261 r° .
ter t~jt toe, dot by sommige van dien tot zjjnen wille weder
crijeht, t ende het wort hem ooc van God toegelaten den vromen Job. 1 . b . 12 .
to quellen, ende oock to verleyden, op dat die andere beproeft sou- 2 . a . 6 .
den worden . Siet mijn hertgrondelijeke lieue ende seer beminde
kinderen in den Heere, daerom is mijn Vaderlijcke bede, ende
ootmoedige begheeren aen v. l . to samen om die eewige salicheyt
uwer sielen, als dat ghy dock nv voortaen rechte sorge draecht,
om dat v . l. doch op den wech der gerechticheyt mocht blijuen,
ende zijt doch a11e tijt ghedachtich, hoe ghy nv voortaen in thugs
(hods behoort to wandelen, -I- het welcke daer is de gemeynte Gods, 1.Tim . 3 .b .14.
tot welcke ghy gecomen 4jt, waerinne ick seer verblijdt was, als
ick sulcks hoorde, mijnen God danekende ende louende van zijn
groote Vaderlijeke goetheyt ende genade die by aen v . l. bewesen
heeft, ende heeft v aenghenomen * voor zijn Soon ende Dochter, 2 .Cor . 6 . b .18.
1' iae voor die rechte erfgenainen zijnder Hemelscher goederen, om + Ro . 8. b .17.
dies wille ghy v lieden so vrywillichlijek ') onder tJock ende roede
des Cruyces begheuen hebt, ~ ende hebt v gewin met den heyli- Phil . 3 . a. 7 .
gen Apostel Paulo voor schade geacht, op dat ghy v siele in
Christo winnen mocht, gelgck ghy oock ghedaen hebt, hierom hebt
dock acht op v seluen, ende en wijeket noch en wanckelt doch
niet ter rechter oft ter slineker zjjden, * op dat ghy wt v eyghen 2 .Pet. 3 . b .17
vasticheyt niet en valt, ende dat dat eewige vyer v erfenisse toch
niet en worde, maer gelijek ghy mijn lieue Sc . t den Heere desum Col . 2 . a . 6 .
Chrietum nv aenghedaen hebt, soo wandelt dock voort in hem,
ende blijft vast gegront ende gewortelt in zijnder leeringe, op dat
ghy doch niet en vercout of verflout in der liefde, ende also ten 2,Joan . a. S .
laetsten ~ quijt wor//det, het gene dat ghy ontfangen, ende so vry- 1{'0l . 261 v°.
willichlijeken aengenomen hebt . Ooc bidde ick v. l . door die bermherticheyt ons liefs Heeren Jesu Christi, als dat ghy toch niet
versuymeljck en zijt, (hod den bermhertigen lieuen Vader door
Christum 4jnen lieuen Soon * to dancken ende to louen, dach Tob .12 . a. 8 .
ende nacht, voor zijn groote onwtspreeckelijeke weldaden, die by
aen ons arme ellendighe Creatueren bewesen heeft, t ende heeft Jere . i . a . 5 .
1 0p die vriJ'willigheid in de toetreding tot de ~emeente legt MatthiJ'sz . meermalen nadruk o, a, ook fol . 268 ro,
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ons van smoeders lichaem voorsien ende vercooren, ende dat om
dat wy zijnen naem onder dit erge ouerspelige geslachte to rechte
beleuen ende belijden souden, ende alsoo het beghintsel des Christelijeken leuens tot aent eynde vast mogen houden, want al ist
min hertgrondeljjeke lieue Sc . ende seer beminde kinderen, dat
ghy nv rechte erfgenamen des eewigen leuens door die ghehoorsaemheyt des Euangeliums geworden zijt, ende met my ende alle
Luc .10. c . 20 . heyligen ~ in dat Boeck des leuens geschreuen staet, * iae tot die
Phil . 4 . a . 3 . menichte van veel duysent Enghelen ghebrocht zijt : och mijn
*Heb .12.c.222 weerde lieue Sc. soo can by ons doeh so haest weder wt roeyen,
Jere .17 . b .13 . t ende ons afuallige namen in der aerden schrijuen, in dien wy in
de geboden ons Gods niet trouwelijcken na onse swackheyt en
wandelen, tot den eynde ons leuens toe, want wy weten als dat
die heerlijcke beloften der vromen, ende die Croone des eewigen
Mat . 10 . C . 22 . leuens int beghintsel noch int middel niet en leyt, -I- maer so wie
24 . b .13, volherdt ende getrouwe blijft tot int eynde, * die sake ontfanghen
*4.Ee. 2 .e.43 . van die hant des Heeren, want het is openbaer, als dattet dat wtApo . 2. b. lU .
wendige Israel (van welcken wy een claer exempel hebben) niet
en holp, mijn lieue Sc . dat sy wt Egypten door die stercke hant
Fol . 262 r°. des Heeren verlost waren van // den dienst ende slauernije Pharaonis, is alle die weldaden die de ghetrouwe barmhertige lieue
Vader aen haer bewees opten wegen, die waren ymmers den meesEzo .16 . a. 5 . tendeel al verlooren, oft to vergeefs, t hoe wel by haer spijsde met
Psa. 78 . C . 24 . der Engelen broot, ende gaf haer alle dat haer siele wunschende
Sap. 16 . c. 20 . was, ende nochtans zijn sy onlijdtsaem ende murmurerende geworden, ende hebben haer beproeuinghe niet in der vreese Godts oft
in ghedult ontfangen, ' waerom die Iieere ooc vertoornt Overt, ende
verdeder op eenen tijt drientwintich duysent . Och mijn weerde wt1.Cor.10. a . 6. uercooren Sc . dencket doch na, -I- het is ymmers gheschiet tot onser
leeringe ende vermaninghe, so die heylige Apostel ooc verhaelt, op
dat wy doch int selue exempel des ongheloofs niet en veruallen,
want wat soudet ons doch mogen baten, dat wy nv mede wt dat
gheestelijcke Egypten ende Sodoma gescheyden zijn, ende wt den
dienst des helschen Pharaonis, door dat roode meyr des bloets
Mat . 28. b .19 . Christi Jesu verlost zijn, * ende in den name des Vaders, des
Soons, ende des heylighen Gheests ghedoopt zijn, op die bekente1.Pet . 3 . c. 21 . nisse ons geloofs, ende also met versaeckinge ons selfs, t in die
ware Arcke Noe Christi Jesu getreden zijn, Och mijn weerde lieue
Sc. het en mach ons al niet helpen oft salichma,ken, in dien wy
die veruullinge der gheboden ons (hods niet en onderhouden, want
1 .Joan . 2 . a. 4 . die Apostel Johannes seyt : -I- Wie daer seyt dat by Godt kept,
ende hout aijn gheboden niet, dat is een luegenaer, ende in hem
en is de waerheyt niet. Maer ghy mijn alderliefste zit altijt ge-
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hoorsaem geweest, niet alleen in mijn tegenwoordicheyt, maer oock Phil . 2, b .12 .
veel meer int afwesen, hierom * volsterckt ') uwe salichey t met t Phi . 1 .c .27 .
vreesen, t ende wandelt doch // weerdelijcken altijt na den Euan- Fol . 262 u°.
gelium ons Heeren Jesu Christi na mijnder a.fscheyt, op dat ghy
altijt euen wel staet, in eenen geest ende sin, ende en laet v . l.
dock in geenderley wijs verschricken van alle uwe wederpartijders,
het sy inwendich oft wtwendich, het welcke haer is een bewijsinge
der verdoemenisse, mer v . l . totter eewiger salicheyt ende dot van
God, want mijn weerde lieue Sc. het en is niet genoech dat ghy
aen Christum gelooft, maer ghy moet ooc om zijnen naem lijden,
ist niet met banden ofte geuanekenissen 2), so ist met den daghelijcxschen strijt ende aenvechtinge, die weleke veel ende meniehuuldeljjck nv ter tijt op comen, ende v . l. noch meer opcomen
mach, ~ want Godt beproeft ende versoeekt zijn wtuercoren in Sac . i3 . a . 9 .
menigerley wgse, men acht oft men aensiet die banden ende ge- Sap. 3 . a . .
uanekenissen voor de meeste beproeuinge des geloofa, maer mijn I.Pet .1 . a. 6 .
weerde lie . sc. Ic schrijue ende belijde v op desen tijt, dattet met
my de minste is, by de periculen ende aenuechtinghen die ick in
die wilde woestijne deser werelt geproeft, ende my aen boort ghecomen zijn, oft die ick voor oogen each, also dat is dickmaels niet
en wiste van bangicheyt mans herten ende geest waer henen, suchtende ende weenende tot mijnen God, ouer die menichfuldige subtijle behende stricken, die de oude slange nv is stellende, sorgende
oft ick noch in haer stricken der menschelijcker awacheyt, ende
mans eyghen vleyschs cloecheyt verruct 3) mocht worden, ouermidts
ick sash ende hoorde, Batter so hooge stereke ingewortelde boomen 4) met wortelen ende al wt geruct werden, ende so hooge bergen tot so iammerlijeken dal ende valleye gebrocht werden, ende
deer beneffens voelde ic, t Bat in my niet goets en woonde, deer lt,om . 7 . b .18 .
beneffens gedachte // ick Batter in zijnen gherechtigen dach veel Fol . 263 r°.
t cafe beuonden sal worden, wauneer hi de zijnen ouersien sal, Mat . 3 . b . 12 .
och -I- so Overt hyse noch wel siende, die geen bruylofts cleet aen Luc. 3.b . 17 .
en sullen hebben, waerom is ooc seer becommert stont, sorghende +Mflt .22.b.ll .
oft ick noch in zijnder toecoemst door mijn dagelijcxsche misgrij1 Zoo is Fil .2 :12 vertaald zoowel in het N . T. van Biestkens als in dat van
Mattheus Jacobs zie mineJ Inleiding', hl . `20) . Gewone vertaling : swerkt" .
2 Hierop komt MatthiJ'sz, meermalen terng . Neen, gelooven is niet genoe~~,
zonder vervulling van Gods geboden
en liden
en strictJ is niemand Christen .
b
J
Daarmede wordt echter niet alleen let liJjden onder de vervolgingren bedoeld
maer de innerliJ'ke striJ'd, de aanvechtin~~
om ontrouw aen God to worden, om to
~
verkoelen in liefde en geloof
met al de verzoeking en de verleiding in
b
~; de strict
J
het leven . Dear vond hiJ' voor zich zelven en voor al Gods kinderen het groots to
gevaar . Zie het vervolgg van deze bladzide
en later.
J
3 Afgetrokken .
4Leeraren • zie attnteekening 1 op fol . 261 vO> .
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pinge ende besmettelijeke wandelinge niet ataende en eoude blijuen,
waerom ick ooc hem dickmaels met tranen biddende was, dat by
my arme ellendige door zijn Vaderlgcke bermherticheyt bequaem
maken wilde, dat is om zijns Naems wille lgden mochte banden
ende gc;uanekenissen, ende ooc in den Boot om zjjnder heyliger
getuychenisse to gaen, als dan soude is gewis zijn mijnder sielen
salicheyt'), ende in den dach zijnder gramschappen niet dencken
to schande to comen, waer toe by my door zijn Vaderhjeke barmherticheyt nv vercoren, ende daer toe weerdich gemaeckt heeft, om
zijnder heyligher ghetuychenisse, voor dit erge ouerspelige geslachte in mijnen banden to betuygen, waerom ick oock seer verblijt ben in mgnder sielen, ende my van herten leet is, dat ick
Eccl . 43 . e.43 . mijnen ende onsen bermhertigen lieuen Vader * niet genoech gedaneken ofte gelouen en can, van zijne onwtsprekelijcke groote
weldaden, die by aen my ellendige creatuere bewesen heeft, ende
noch dagelijex bewijsende is, want ick vertrouwe aen zijnder Vaderlijeke ghenade ende bermherticheyt, dat by my voort bequaem
ende weerdich maken eal, om zijnder heyliger getuychenisse in
den Boot to ghaen, want by weet, hoe dat mij ouer langen tit
2.Cor. 5 . a. 8 . 1' verlangt heeft om thuya to zjjn, ende dat om die menigerhande
Phil 1 . c. 23 . periculen die ick op den wech sic, Hierom mijn hertgrondelijeke
lieu . sc. in den Heere, want is een Vaderljjcke sorge noch voor //
.
263
v°.
v. l. hebbe, ende v beminne met een Godlijcke liefde, -I- so en can
Fol
2.Pet .1, b.12 . ieket niet gelaten, aenghesien ick noch een weynich in dose hutte
ben, v. l. een weynich door mijn schrijuen to vermanen, v biddende dat v . l . niet en dencke, dat is ouer v heersche, maersoecke
v met alder vriendelijckheyt op to bouwen tot eon volcomen ouder2Cor . 3, a . 3 . dom Christi 2), op dat ghy mijn lie. s c. toch eenen rechten * brief
Christi beuonden moecht worden, niet door inct oft peppier gheschreuen zijnde, maer door den heyligen Geest, des leuendigen
2.Cor . l . c. 22 . Gods, t metten welcken ghy oock beseghelt zijt, op den dach
5. a . 5. uwer verlossinghe, die weleke deer Gods seden ende rechten in
Eph . 1 . b .13. uwer herten ende sinnen geschreuen heeft, waer door ghy nv eenen
Brief Christi geworden zijt, die van alien menschen ghesien ende
1 .Yet . 3 . a . l. ghelesen wort, 4- die deer aensien uwe heylige cuyssche wandelinge in de vernedertheyt ws herten, ende cleyn achtinghe wa self's .
Hierom mijn lie . sc . bidde ick v . l. noch eenmael, hoe wel ghy
Apo . 22. b .ll . vernedert zijt, so vernedert v noch meer, ~' ende hoe wel ghy reyn
verdiend ; maer : dan had ik
'1 Niet : dan had ik daarrnede mineJ zali gheid
~
daarin den waarbor
dat God mi inderdaad tot een der Zinen heeft aen enomen .
2 D . i . tot volwassen Christenen . Den schrJver zweefde blJ kbaar Efez . 5 :14
voor den geest .
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zijt, soo reynieht v noch meer, is hoe wel ghy heylich geworden
zijt, so heylicht v noch meer ende meer, t op dat ghy suyner ende Phil . 2 . b . 15 .
onberispelijc Gods kinderen beuonden moecht zijn, onder dit erghe
verkeerde geslachte, onder den weleken ghy lichtet als een licht
in der werelt, daermede dat ghy onderhout bet woort des lcuens,
my tot een vruecht in den dach Christi, op dat iek oock niet to
vergheefs aen v. L ghearbeyt en mach hebben, want al ist dat is
geoffert sal worden, -I- endc den tgt mijns verscheydens nv voor- l .Ti . 4 . a . 6 .
handen is, soo verblijde ick my nocb, ende verhuege in mijn gemoet, om uwent wille ende om die andere, -F die ick in mijnen Phile . b. lU.
banden bebaert hebbe, die voorj/tijts den huyse G}odts onnut ova- Fol . 264 r•~ .
ren, maer nv orbaerlijek ende profijtelijc, die welcke ick ooc liefhebbe om die waerheyts wille, ende begeere dat sy een deel bier
mede in i) hebben sullen, ben verhopende, dattet haer mede vermaken sal inden geest ende gelooue, tot een versekeringe ende versterckinge ws gemoets to sa,men in Christo Jesu, so is noch ten
laetsten mijn vriendelijcke bede aen v . l, to semen, t dot ghy loch Joan . 13 .d .34.
malcanderen hertelijcken lief wilt hebben wt reynder herten als 1 .Pet .1 . c. 23 .
die gene die wederom zijt gheboren, niet wt het verganckelijcke, 1Jon3
.
.c.22.
maer wt het onuerganckelijcke saet 2), to weten wt het leuende,
•
crachtighe ende salichmakende woort, ende gedenct dock die woorden Pauli onsen mede broeder, deer by seyt : -I- Die hooftsomme Rum . 13 . a. 8 .
des ghebodts is liefde van reynder herten, ende goede conscientie, Gal . 5 . b . 14 .
* ia sy is den bent der volcomenheyt, Oeh hoe salich is die, die
3 1, L14.
met desen bandt recht gegort is, want die en leeft hem seluen
niet, maer zijnen Deere, ende by neemt de woorden Christi in
alles waer, ooc deer by seyt : t Weest bermhertich gelijc uwen Luc. 6 . d . 36 .
hemelschen Vader ooc bermhertich is . Hierom mijn lie . sc, so
bidde is v. l . noch door de bermherticheyt ons liefs Heeren Jesu
Christi, ende ooc om die eewige salicheyt uwer sielen, als dot ghy
loch ., die weldaet ende handreyckinge niet en vergeet, ^' want si z .Cor . 9, b .lZ .
niet alleen veruult het ghebreck, maer Batter ooek veel lofs ende
danex door geschiet tot Godt, want met alsuleken offeranden behaechtmen God, gedenet ooc des wijse Mans ~`) woorden, deer by
seyt : t So wie den armen ontfermt, die leenet den Heere, ende Pro . 19 . b .17 .
sal hem Bat goede weder vergelden . Noch seyt by : -{- Wie den Pro . 28 . c. 27 .
Armen gheeft, die en sal gheen commer l~jden, maer wie zyn
ooghen afkeert, die sal zeer afuemen . ,l/ * Die gerechtige ghe- Fol. 264 v° .
Pro . 10. b .16 .
1>>Dat ziJ' mede hierin deel enz ."
2De BiJ'bel die near de zienswiJ'ze der
oude DooPsg ezinden niet maer een leer- of leesboek was ;
~ flog veel minder een
historisch gedenkstuk : maer een uitvloeisel van Gods wil en 1;edachte 'twelk
zelf leefde > werkte > allerlei in de zielen tot stand bracht vooral herseheppende
en vernieuwende kraeht oefende .
3 Salomo.
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bruyct zijn goet totten leuen, maer die godloose gebruycket totter
Pro . 11 . C . 24, sonde . t Daer is cell gheuer, die devlt wt, ende heeft altijt meer,
Fen antler bespaert daer by niet en sal, ende wort loch armer,
sevt hy . Voorts beueelt Tobias zijnen soon, dat by den armen
Tobi . 4 . a . 5, pock ghedencken soude, ende sevt : -I- Keert v niet vanden armen,
14 . b . 12 . so sal v Godt wederom genadelijcken aensien, wa,er ghy muecht,
daer helpt den behoeftigen, ende hebt ghy vele (seyt hy) son
gheeft vele, hebt gh3 • we3-nich, so geeft van dat weynich met
Tob. 12 . b. ll . trouwer herten ~ Want de aelmissen verlossen vander doot, ende
sy doet de sonde wt, seyt by noch . Waer op Syrach oock seyt,
Eccli . 4. a. . 2 . t dat de aelmisse de sonden wtblusschet, ende sy sal hem verechonen in die eewige wooninghe . Wtierom Christus ooc beual,
Luc . 16 . a. . 9 . -{- datmen vrienden maecken soude metten ongerechtighen Mammon,
op dat als ghy gebrec hebt, dat sy v mogen ontfangen in die
eewige woonstede. Want Christus wel to recht gesproken heeft
Mat. 26 . b . 10 . 'E Pie a,rme suit ghy a,ltijt by v hebben . Waerom by oock in zjnen
Joan. 12 . a . 8 . gerechten daeh spreecken sa,l : i Alle wat ghy desen mgnen aldert Mt . 25 . C . 41 . minsten gedaen hebt, dat hebt ghy my gedaen . flier wt volcht,
mijn lieue weerde sc . dat die woorden Pauli ooc waer sullen zijn,
2.Cor. J . a . F . to weten : {- So vie hier spaerlijc saeyt, dat die ooc spaerlijc
maeyen sal, maer so wie oueruloedich saeyt, die sal oueruloedich
maeyen, want eenen vrolijcken gheuer heeft Godt lief, &c . Mijn
hertgrondelijcke lieue s . inden Deere, al ist dot ick dit aldus
schrjue, so weet ieli nochtans dat v. l . van (hod ende zijnen heyligen Gheest geleert zijt, ende dat v. l. meer doen sal, dan ick
schrijuen can, doch wt hertgrondelijeke Christelijcke liefde schrijue
F'ol . 265 r° . ict v . l. om dies wille, dat v. l. // oock bedencken Bout den voorleden tijt, in welcken ghy soo neerstich waert tot menigerley ongerechticheyt, waer aen ghy oock gheenen cost en spaerde, in veel
costelijcke bancketten ofte maeltijden, is in proneken ende pralen,
van welcken Godt eenen grouwel heeft, och denet doch eens mijn
lieue sc . «•tit vruecht hadt ghy doch doen ter tijt, Och Bout ghi
nv niet so veei to meer neersticlieyt doen, in die dinghen die v
Eccl . 29 . b .14 . Godt gheboden heeft, om v sehatten to vergaderen in den Hemel,
Mat . 6 . C . 20 . daerse de roest of xnotten niet en eten . Och men soude nv somLuc . .26, d . 33 wijlen oock wel een stuck ghelts oft twee weten to vinden, om
1 .Ti m1 .b19 .•
den armen heyligen to geuen, also wel men eertijts een pout
vlaems t) twee ofte drie wist to vinden om to verquisten finder
ongerechticheyt. Och mijn weerde beminde kinderen, dit schrijue
ick niet om dat v ghemoet daer door verdruct soude worden, maer
Phil 1 . a . 9 . om dies wille, * dat uwe liefde van dage to dage noch meer ende
1 Eene rehenmunt
hoort noemen .

teti

hedrage van zes gulden die risen in Zeeland no wel
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meer toenemen eoude, want ghy dock niet en weet hoe lange
uwen tijt dueren sal, oft wanneer het die Roouers in haer handen
crijgen mogen . Voortaen mijn trouwe schapen, is noch mijn Vaderlijeke bede aen v. l . a,ls dat ghy dock in alder vrede, lieflijcheyt
ende eenicheyt by malcanderen woont, t die eene helpe des anders Rom . la . a . 1 .
last dragen finder liefden, want ghy doch niet en weet, hoe lange Gal . 6. a . 4 .
ghy by malcanderen woonen suit, ende gedenckt dat ghy kinderen
des vreets genoemi zijt, want uwen Coninck ende Vorst, een Conine ende -I- Vorst des vreets is, waerom ghy kinderen des vreets Esa . 9 . a . 5 .
beuonden moet worden, gelijck ick oock wel betrouwe, dat ghy Phil . 4 . a . 9 .
oock zijt, hoe wel ick dit dus sc,hrjue . Hiermede wil ick v . l .
* den grooten Herder der schapen beuelen, den weleken ick ghe-j / Heb .13 . c. 20 .
trouwelijeken toe betrouwe dat by v to samen bewaren sal onder Fol. 265 v° .
die schaduwe zijnder vluegelen, so ghi anders sleclits by zijn zeden
ende reehten blijft, ende niet door eenige middel wt zjnder hant
en wijet, so ben ick oock ghewis, dat v . l. -i niemant wt zijnder Joan . 10. c.28.
hant trecken en sal, noeh eenmael bidde ick v . l . ende dat door
die wonden ons liefs Heeren Jesu Christi, ende oock om die eewige
salicheyt uwer sielen, als dat ghy doch mijn schrijuen ende trouwe
waerschouwen nv int laetste mijns leuens toch wilt ter herten
nemen, ende latet dock nee mijnder afscheyt niet ledich by v . l .
legghen, noch en willet dan oock niet achten als een doode Histone oft Fabel, maer ontfanget als een Testament, ende latet v .1 .
doch een eewighe gedachtenisse ende memorie zijn, ende wilt mijnder bier by gedencken, hoe dat ick v . 1 . nae mijn swacheyt een
voorbeelt gheweest hebbe, ende volcht mijn voetstappen na, die is
v. l. verhope door die cracht mijns (hods voor to gaen, to weten,
totten eynde toe by de waerheyt to blijuen, v . l. ende alle die
God van reynder herten soecken to vreesen, to betuyghen, - dat i .Pet . 5 . b.12 .
dit die rechte ghenade ons Gods is, so Petrus seyt, iae den gewissen wech ende Heyrstrate totten eewigen leuen op weleken guy
nv ataet . Hierom laet v . l . dock niemaut dit perck ontrucken, in
welt ghy nv staet, noch wanckelmoedich waken * maer doet altijt 2 .Pet . I . b .10.
meer neersticheyt om uwe beroepinge ende verkiesinge vast to
waken . Och fist dat ghy dit doet, mijn weerde ac . s o en cult bhy
niet' vallen, maer v. 1 . sal oueruloedich bereyt worden den inganck
totten eewigen Rijcke ons Heeren Jesu Christi. IIierom t waect Mat . 26 . e. 40 .
doch scherpelijck, noch eenmael bidde is v . l . iae waect scherpelijc Mar . 13 . d .33 .
finder 7/ gberechticheyt alle de daghen ws leuens, wantet wel no- Fol . 266 r° .
dich is . Oock is mijn vriendelijck begeeren dat ghy doch dit
receptken finder liefden wilt ontfangen, want jet ymmers wt Christelijcke liefde gedaen hebbe, ende begeere hier mede mijnen Adieu
aen v alien to nemen, tot finder eewicheyt, Amen .
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Voorder mijn hertgrondelijcke lieue sc . in den Heere, * hoet
met my staet, ende met mijn medestrijders, cult ghy weten dattet
noch tot vorderinge des Euangeliums is, pock suit ghy weten, dat
my de Heere trouwelijcken bijstaet in mijnen strijt ende verant.
2.Cor . 2 . b.16 woordinge, ende heeft my cracht gegeuen -I- dat velt to behouden,
* 2 .Ti . 4 . b.18, ende * heeft my oock verlost vanden wont der hellen, ende leeuwen caecken . Ick meyne dat icker wel 10 . oft 12 . mael teghens
in de weer gheweest hebbe, rnaer die ander hebben sy so veel niet
2 .Ti . 4 . a . 7 . gequelt . Somma, ick hope t dat den strijt gestreden is, den loop
geeynt is, het gelooue betiouden is, nv voortaen is my die Crone
der heerlijcheyt by geleyt, die welcke is hope dat my van geenen
Phil 1 . a . G . creatueren genomen sal worden, want getrou is hy, 4- die in my
dit goede were begonnen heeft, die salt mi sonder twijfel wel he!pen wtuoeren, na dat goede voornemen mijns gemoets, op dat ick
de Jordane onbeschadicht mach door comen . Godt gheue ons zijn
ghenade, Amen. Deylt dit onder malcanderen voort, ende beleuet
Coddeljcken, eercauwet neerstelijcken, verstatet wjjsselijeken, och
als ghy dit doet, so Ballet blijcken dat ghy to samen v salicheyt
soect, ende mijn schrijuen in weerden hout . Voleynt den 6 . Octobris, in die 23 . maeut minder geuanckenissen . Noch eens, mijn
lieue kinderen hout v dock to sameu vrooni int cruys Christi, ende
en wicket daer niet af. //
Phil, l . .b .12.

Fol . 26'6 v° .

n°. .

([

Noci eenen Brief van

M . (delis, de welcke by geschreuen
heeft aen zijn Jluysurou .

Q Cracht des geests, daer

toe een volstandich ghemoet, wunsche ick
mijn vleesch mijn bloet in alien haren
druck, strijdt ende swaren
noodt, Amen .
MIjn weerde lieue Huysurouwe, die welcke ick voor GFodt ende
2.Pet .1 . b .14 . zijnder G}hemeynte getrout hebbe t) . Nademael -E den tgt mijns ver2 .Ti . 4 . a.6 . scheydens nv voorhanden is, so sal v . l . 2) noch belieuen to weten,
1 Zie aanteekening 1 op fol . 48 vo bl . 127 boven) en fol . 71 vo.
2 »U .1 ." komt meer voor in brieven aan een persoon gericht ; o, a . in een van
Jan Woutersz . van CuYck aan ziJ'ne zuster druk v . 1569, fol. G . 6 vo . Het moet
»uheve" of uuwe liefde" beteekenen het duitsche ueuere Liebden" in defti en
16de -eeuwschen briefstiJ'1 ~• tenziJ' MatthiJ'sz, aan zJ
i'ne rouw lets als het fransche
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als dat min herte ende ghemoet met v becommert staet, v . l . wel
wit willende schrijuen, nochtans quaden gelegen tijt hebbende,
ouermits het met ons also staet, ende datter als nv wel acht oft
thien Dienaers ons waecken ende bewaren, soo dat ick weynich
cracht des gheests by my voele, om v . l . noch een weynich to
schrijuen, ouermidts het ons so onuersiens ouercoemt, want wi niet
een woort ghehoort en hadden, ende Willeboort i) mijn trouwe blaet
was al eensdeels ontcleedt, doen quam omen Weerdt ende Weerdinne bouen, segghende : Meester Gielis ende Willeboort coemt af,
ende wy afcomende, sagen den Stadthouder daer, ende die Baeliu
quam daer mede, ende ons sulex voorhielt, metten welcken is wat
»vows" heeft geschreven . Het Offerboek van 1615 lost het, vreemd genoeg, overal
op in »ulieden" •, alleen op eene Plasts fol . 398 b in ))uwer liefde" ; Van Braght
zet ook hier aulieden" .
1 Willeboort Cornelisz van OostkaPelle . HiJ komt in de Rekenlngen
~ extraordiflair van den rentmeester Bewestersehelt en iii andere bescheiden van het middelburgsch archief herhaaldeliJ'k voor : al die hosten zJi'n ofgedrukt bJi' Pekelharin g,
t . a. p ., bl . 44 vgg
~~ . Met ziJ'ne vrouw MaYken Pietersdr . was hiJ' 19 Jan . 1561 in
's Gravensteen to Middelburg gevangen gezet . Daar heeft hiJ ' niet minder dan drie
J'aren en negen maanden gelegen ; hiJ' is meer (Ian eens voor den bissehop en
a :idereil verhoord en scher1' »getortureert'',
en eindelJi'k 24 October 1564 veroorb
deeld our geexecuteerd to worden met den zwaarde . ZiJ'ne vrouw, die intussehen
in de gevang enis bevallen was is later »metten andere gevan ~~enen deur de beroerte ontslagen ende fug itif~ geworden" : toch niet die van 1566 ? Zie Pekeiharing7 ,
hi . 46 . Het Groot Offerboek van 1615 bevat een brief van hem .
01p denzelfden dag als over Willeboort is volgens het Register crimineel van
Middelburgg over Mr. Gillis MatthiJ'sz ., chirur~iJ'n,
hetzelfde vonnis uitgesproken
~
Pekelharin,
in de rekeningen en andere stukken
~ t . a . p . Dat deze verder nergens
~
voorkomt is toch slechts voor een deel hieruit to verklaren, dat hiJ ' b . v . niet
getortureerd zal zJi'n geworden . Immers in ieder geval heeft de scherprechter over
ziJ'ne executie even g oed als over die van Willeboort onkosten to declareeren gea
had . En dat bet vonnis niet zou ziJ'n ten uitvoer geleggd, is onaannemeliJ'k . Dais
zouden de uitggivers van het Offer des Ileeren, zoo kort na MatthiJ'sz .' vonnis dat
wel hebben bgeweten en in de brieven van Hendrik Alewl
i. 'nsz., die viJ'f J'aar later
als voorganger van MatthiJ'sz .' middelburgsche gemeente is ter flood gebracht ,
zouden wiJ' wel iets daarvan vernemen .
Ook dat bet doodvonnis tegen deze gevangenen zoo lang is uitg •esteld verdient
de aandacht . Durfde de middelburgsche overheid eene ketterexecutie niet goed
aan ? ZiJ' werd eindeliJ'k voltrokken maar des naehts : men leze wat de brieven
van en aan de landvoogdes over de stemming onder het middelburgsche yolk
inhouden : Pekelharina,
~ hi . 47 vgg . BliJ'khaar wilde de rnagistraat het odium, aan
zulk eene executie verbonden maar liefst op ziJ'ne ohvolgers schuiven . Ook had
men ngehoopt hen en hooPto men nog de drie andere AnabaPlisten a die gevangen
zaten r tot bekeering to brengen : Pekelharing, hi . 50 . EindeliJ'k mag de goede
naam van Mr . Gielis tot een en antler hebben medegewerkt . Uit 'tgeen hJ
i' hierbouen en fol. 270 vo271 ro en vovan zJi'ne gevangenschaP schriJ'ft zien wiJ', hoe
weinig streng hiJ' daarin behandeld werd •~ hiJ' mocht sours zelfs ziJ'n kind biJ' zich
hebben, terwiJ'1 ziJ'ne vrouw, antlers aan de gemeente verbonden als hiJ', zich o P
vriJa voeten beyond . -- Ook d'AuchY heeft 11l~ Jaar Clement 1enricks 9 masnden
gevangen gezeten : aant . 1 op fol . 142 r° en 276 vo.
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woorden hadde . Somma, mjn hertgrondelijeke lieue Wtuercooren
vleysch ende bloet, is eal nv gaen den wech alder Propheten ende
ghetuygen ons liefs Heeren Jesu Christi, waerinne is tot desen
Fol . 267 r° . tegenwoordigen tyt seer vrolijck ende wel /f gemoet ben, is vinde
alsulcke vruechde ende troost in my, dat ickt v . l. niet wel schrijuen en can, ende en vinde gantsch geen vreese in my noch, maer
aldermeest met v . l, becommert zijnde, om uwe groote onmatige
droefheyts wille, die ghy hebt, dan betrouwende tot mijnen ende
1.Cor.i6.b .13. uwen God, t dat by neffens die becoringhe een wtcoemst sal geuen, door den troost des heyligen Gheests, daer by v mede troosten sal . Och mjn vleys mjn bloet, ick bidde v . l. door die bloeRom.12 .b.12 . dighe wonders ons liefs Iieeren Jesu Christi, * zijt doch verduldich
in uwen druck, op dat ghi doch niet beuonden en wort, als die
ghene die tegen God strijden wilt, maer segget veel meer met'
Luc . 1, d . 34 . Marie : 4- Siet Heere my geschiede na uwen wille, want gelyck
die vre der vergaderinge daer was, siet so stout die vre der scheydinge voor die ooghen des Heeren al bekent, ende heeft v . l . daer
toe wt zijn Vaderlijcke bermherticheyt voorsien ende vercooren,
dat ghy nv mede druck ende smette om zijns Naems wille lijden
sout, ende al ist mijn wtuercoren schaep, dat is nv in meerder
blijschap ben, ouermits mijn pelgrimagie nv ten eynde geaomen
is, noch so bidde ick v . 1 . zijt ghy doch getroost inden Heere,
Eccl . 2. a . l. ende ontfanget doch in gedoochsaemheyt ende smerte 1), * druckt
v herte neder ende ljdet. Och ick weet dat uwe droefheyt seer
groot is, och oft Godta wille ware, ende ick in den doot voor v . l.
gaen mocht 2) . Jae al soude icker twee voor v . l. smaecken, so en
soude icse niet ontsien, want si en valt my noch niet swaer, och
als dan soude ick ymmers verseeckert zijn, dat ghy van gheenen
vreemden boelen bedroghen sout worden, noch door den middaechschen 3) duyuel, ende door v eygen vleysch niet verleyt en sout
Fol. 267 v 0 . worden, hoe wel // ick auks nochtans wt grout mijns herten betrouwe, dat ghy die voetatappen mijns gheloofs suit na volghen, to
Mat . 24 . b .13 . weten, t totters eynde toe by die waerhcyt blijuen . Och och die
Mar. 13 .b .13 . oorsake mijns schrijuens, ende mijti laetste ende groot begeeren is,
dat ghy doch blijft by het gene dot ghy van Godt ontfanghen
hebt, ende v wt grooter genaden wtgedeylt is . Och en wijcket
1 LiJ'dzaanrheid en stifle droefheid, zonder bitter to worden . NatuurliJ'k is in
zulk een brief niet ieder woord > b . v . hier ssnierte" > even J'uist ~~ekozen .
2 Wat hier volgt, sehriJ'ft MatthiJ'sz . no~ g eens aan ziJ'ne vrouw, fol . 273 r4. Hi'J
wil wel gaarne voor haar sterven ; zijn dooil zal haar tot heil strekkeu zal haar
standvasti makers haar veili stellen teen alle evaar van afval .
3 Aan MatthiJ'sz. staan biJ'belwoorden voor den geest zooals nhet verderf > dat
op den midda ~• woedt" > Ps . 91 : 6 > of Jerern . 15 :8 .
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noch en wanekelt niet door uwe groote droefheyt oft eeniger opcomenden strijt, die v . l . niet bekent i) en is d- maer in alle uwe Phi . 4 . a. 6 .
aenlegginge 2), so bidt met betrouwen tot God den bermhertighen
lieuen Vader, * by en sal v . l . niet verlaten, dat ben ick gewis, Josu . i. a. 5 .
ende al iat mijn weerde wtuercoren Schaep, dat wy nv van den Heb.13. a . 5.
anderen gescheyden worden eenen cleynen tijt, so sullen wy wederom hier naemaels in die verrijsenisse der dooden malcanderen
ghemoeten, t ende sullen eewich by den Heere zijn . Och als dan 1 .Tes. 4 . b .17 .
Overt 3) once cleyne 4- droefheyt in een eewige onwtsprekelijeke +Joan .20.c.20 .
vruechde veranderen, * ende alle once tranen sullen van onse Eeai . 25 . a . 8 .
oogen of ghewasschen worden, ende sullen hooren : t Coemt ghy Apo . 7 . b .17 .
. a. 4 .
ebenedi de int Ri cke mi ns Vaders dwelc v van the intsel des 21
+ Mt. 25 . d.35.
werelta bereyt is . Och mijn weerde lieue sehaep, troost v met dese
beloften, met die woorden des Euangeliums, daer Christus selue
eeyde : t Salich zijn sy die nv weenen, want si sullen vertroost Mat . 5 . a .4.
worden, * maer wee hem, seyt hy, die hier lacht, want si sullen Luce . 6. c. 25 .
weenen. Want den tijt sal comen, dat sy sullen roepen : -I- 0 ber- Oze .10. a . 8 .
gen, huevelen valt op ons, ende bedect ona voor daenschjn des Luc . 23 . c.29 .
. 6 . b .16 .
Heeren . Oeh, och, als dan wertet met alle once veruolgers, Buels Apo
ende Backers, ende met alle verdestrueerders een eynde zijn . Ja
het woort van den Propheet E//saia sal alsdan veruult zijn, daer Fol. 268 r°.
by seyt : -I- 0 ghy verdestrueerders, meynt ghy dat ghy ooc niet Esai . 33 . a . l .
verdestrueert en cult worden ? Ende ghy verachters (seyt hy)
meynt ghy dat ghy oock niet veracht en suit worden ? Wanneer
ghy het verdestrueren een eynde gemaect hebt, so salmen met v
ooc een eynde maecken, maer v mijn vleys mijn bloet, sal met
my ende alle heylighen * die Sonne der gerechticheyt opgaen, Mal . 4 . a . 2 .
gheluck ende een eewich weluaren sal ons omuanghen . Och min
weerde Schaep, hoe geerne soude ick v . l. troosten, ende to hulpe
comen in uwen druck, dan het can op desen tijt niet wel zijn,
dan ick bidde v. l . hertelijeken, gedenct mijn woorden die ie eertijte met v. l . gehadt hebbe, ende volchtse nae, dat bidde ick v .l .
ende laetse v tot een eewighen Fondamentsteen zijn . Voorts bidde
ick v . l. hertelijeken, ende dat om die eewige salicheyt uwer sielen, dat ghy v doch in der stilheyt hout, ende voedt uwe kint
(het welt wt mijnen ljjue gecomen is) dock t in die vreese des Eph . 6 . a . 4 .
Heeren op, so ick v toe betrou. Noch eenmael min hertgrondelijcke wtuercoren schaep, so bidde ick v . l. wt grout mijns herten,
ende wt dat binnenste mijnder sielen, gedenet doch dicmael het
Die u tot dusver vreemd is en waarop giJ' dus niet voorbereid zJi't.
2 Het duitsche ~Anliegen" ; verzoeken, smeekingen .
3 Germanisme voor
~zal" • of de schri'ver heeft in achteloosheid veranderen" voor pverandert" e schreven.
IT .
30
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gene dat ick v. l . eertijts geseyt, ende oock een weynich geacreuen hebbe, to weten, dat ghy dock alle de dagen ws leuene blijft
by het gene dat ghy wt v eyghen begeerte soo willichlijcken i)
1 .Cor . 3 . b.li. hebt aengenomen, het welcke doch den rechten -1 grout, Fondament, ende wech totters eewigen leuen is, oeh daer en sal doch
finder eewicheyt geenen anderen geuonden worden, dan desen wech
des cruyces is, ende oft by al dien ware, dat v die bermhertige
lieue Vader noch door zijn Vaderlijeke roede des Cruyces, to weFol . 268 v° . ten met // banden ofte geuanckenisse wilde proeuen, so bidde ick
Esai . 51 . a . 7 . V . l. om die eewighe salicheyt uwer sielen, * dat ghy doch niet
Mat . 10. c . 28 . beureest wilt zijn voor once vyanden, want ten is niet to schrijuen ofte wt to spreecken, soo GFodt die bermhertige lieue Vader
den ghenen troostet, die haer seluen den Heere gantsehelijek ouergegeuen hebben, alsoo dat ick niet ghemeynt en hadde, dat een 2)
alsuleken hert ende gemoet hebben conde, alsoo dat my vol nae 3)
wonder gaf, hoe dat sy coursers van Godts woort wijcken, doch
den troost der toecomender heerlijcheyt hebben sy vergeten, ende
Mat. 25 . a . 3 . zijn onachteaem geworden, t ende die olie der gerechticheyt ende
liefde is in haer aerden vat wt ghegaen . Hierom mijn trouwe hertgrondelijeke vleysch ende bloet, zit ghy doch ghewaerschout, op
dat ghy door traecheyt ende onachtsaemheyt v seluen metten onachtsamen dwase maechden toch niet bedrogen en vint, hierom
zijt doch wacker in den geest ende beneersticht v seluen doch van
Eph . 4 . C . 22 . dagbe tot dage, -',- om noch meer ende meer of to legghen 4), want
1.Pet . 2 . a 1 . mijn lieue Schaep, het is wel noot dat ghy waeckende zijt, want
Heb . 12 . a . 2 . sy niet alle first Lant van beloften comers en sullen, die wt dit
tegenwoordige gheestelijcke Egipten ende Sodoma gescheyden zijn,
ende dat door die cracht ende ghewelt der ouder slange, die
weleke ymmers niet en rust noch en viert 5), by daghe noch by
1 .Pet. 5 . a . 8 . nachte, * maer gaet den Heyrleger om, soeckende wien hy slaperich vinden mochte, Och dien wederstaet doeh sterekelijeken in
den ghelooue, neemt een mannelgck gheloouich herte . Voortaen
hertgrondeljcke lieue Schaep, soo is noch mijn begheeren, dat ghy
Rom .12 .b .1G . dock v seluen wilt stellen nae alle vernedertheyt, ende schict v
Fol. 269 7•° . doch cleyn to zijn in v eygen ooge, t ende en // acht doch niet
wat hooge is, maer maect v den nedersten gelijck, ende zit altijt
bereyt, ende schicket v daer na, dat ghy van Gods woort hooren
Mat . 18 . c . 20 . moecht, ende gedenct de woorden Christi : t Daerder twee oft drie
1 Zie aanteekenin~' op fol . 261 ro,
2 Iemand .
3) BiJ'na .
4Al meer innerliJ'k PriJ'sgeven, los er van worden, zich verloochenen,
5 aFeiern" den arbeid laten rusten .
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vergadert zijn in mijnen Naem, daer ben ick int middel . Och mijn
lieue Schaep, hebt dock een bernende liefde tot die gemeynte
Gods, * en vergeet niet mede to deylen van tghene dat v die Pro . 19 . b.17 .
bermhertige lieue Vader verleent heeft, gedenet t dat haer die rob . 4. a. 5 .
bermherticheyt beroemt tegen het oordeel, want met alsuleken tJaco .2 .b .i3.
offerhanden behaechtmen Godt, doch ick weet min hertgrondelijeke Scha,ep, ende ick betrouwet v. l . wel toe dat ghy hier mede
die leere ons liefs Heeren Jeau Christi volgen cult . flier mede
neem ick, mijn alderliefste, mjnen Adieu ende oorlof aen v
mijn vleys ende mijn bloet, op deser aerden, ende beuele v . l. in
de handen des almachtigen Gods ons behouders Christi Jesu, die
v, ende uwe kint to samen can bewaren ende opbouwen, stereken
in alder noot, ghelijck by oock getrou is, ende salt wel doen, so
ghy mijn weerde Schaep, slechts by zyn zeden ende rechten blijft,
ende doch niet moede en wort in den wech des Cruyces, hoe wel
sy v . l. bang ende hert valt . Och oft ghy, mijn weerde schaep,
eenen moet grijpen condet, ende uwen God condet louen ende
dancken dat ghy weerdich beuonden wort, om zijns Naems wille
mede to lijden . Och gedenckt des wijse Mans woorden, daer by
seyt : 1- In luttel zijn wy gequelt, maer in vele sullen wy gheloont Sap . 3. a . 5 .
worden, want G}odt beproeft zijn wtuercooren ghelijck dat goudt
int vyer . Hierom min weerde hertgrondelijcke lieue schaep, * laet Jacob . 1 . a . 3 .
uwe beproefde geloof doch verduldicheyt wercken, ende laet die // Fol. 269 v° .
verduldicheyt een volcomen werek in v . l. hebben, Ende ghedenct
noch des Wijsemans woorden : t Een verduldich mensche is beter, Pro . 16. d. 32 .
die zijns ghemoets een Heere is, (och mereket) dan een die Steden wint . Voorder seyt de Propheet Jeremias : 0, -I- het is een Tren . 3 . c. 36 .
coetelijck dinek, ende een groote sake, lijdtsaem to zjn, ende eender die verlaten is, op die hulpe des ileeren to verwachten t),
Hierom * besit uwe siele noch een cleyne tijt met lijdtsaemheyt, Luc . 21 . b.17 .
dat bidde ick v . l. wt dat binnenste mijns herten . Och min hertgrondelijeke lieue schaep, Noch eens bidde ick v . l. hout v vromeljck . Och hebt ghy my lief, (gheljjck ghy oueruloedich doet) so
volcht die voetstappen mans gheloofs nae, want den tijt is ueruult,
de daghen zijn verloopen, mijn Jaren zijn gheeyndicht, die ick in
die wilde woestijne met veel periculen hebbe ghewandelt, nv en
hebbe ick t niet op het onseecker geloopen oft ghestreden, waerom 1 .Cor . 9 . c. 26 .
ick my verhueghe in den gheest, dat Godt die bermhertige lieue
Vader my by gestaen heeft, -I- also dat iek den strijt gestreden LTi . 4. a: 7 .
hebbe, ende den loop gheeynt hebbe, nv voortaen is my bereyt
1 Hier ziJjn > zooals men ziet
die . . . ." en ate verwachten".

twee zinswendingen dooreengemengd : niemand
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die Croone des eewighen leuens, die God de bermhertige lieue
Vader my gheuen sal, niet alleen my, maer alle die daer liefhebben zijn toecoemst, ende sal in dat weerdighe Landt nv comers,
het welek ick inden ghelooue ghesmaect ende gesien hebbe, waerom
Peal, 3 . a . 7 . mijnen inwendighen mensche eenen lust daer toe heeft, also * dat
27 . a . 3 . is mi niet en ontsie tegen mijne vianden, noch en verachricke
voor die Jordane, hoe wel sy in sommigher ooghen gansch verschrickelijek om aensien is, so zijn wijt gewis ende seecker, dat
onse ghetrouwe Godt Israels by ons zijn sal, ende salse door zijnen
Fol. 270 ro . stereken // Arm bereyt ina .ecken, alsoo dat wy ongheschent deer
door sullen comers, den ionghen vromen Israelites deer mede eenen
moet gheuende . Summa, al die (hod van herten vreesen willen,
2 .Cor .2 . b .18 . t die zijn wy door Gods gena,de eenen rueck totters eewighen leuen,
ende die ons haters, een rueck des doots . Adieu mijn vleysch mijn
Apoc. 6 . a. 9 . bloet, -I- onder den Altaer hope ick v . l, altesamen to verwachten .
Laet v . l. mijn bloedt tot een eewich Testament ende memorie
zijn . Oorlof tot finder eewicheyt, Amen .
Q Och houdet v vromelijcken, dat bidde ick a . l, op den Wech
der gherechticheyt, want ick betuyghe v . l. voor GFodt ende zijnen
Enghelen met mijnen bloede, dat het den rechten wech ende Heyr1.Pet . 5 . b .12 .
strate, iae * die rechte ghenade ons Godts is, op weleken
ende in welcken ghy staet . De ghenade Gods sy met v, Amen . Den
xxiiij . Octobris, smorgens
ten vijf vren . Anno. 1564 .
[no . 3 .

Fol . 270 v° .

Q

INoch eenen Brief aen

zijn Huysurouwe .

1VIIjn hertgrondelijcke wtuercoren lieue Huysurouwe, ende sueter
in den Heere, Ick wensche v . l. veel crachts ende troosts van God
den bermhertigen lieuen Vader, door den troost des heyligen geests,
waer mede hi alle bedructe becommerde herten vertroost, die deer
beswaert zijn om zijnder getuygenisse, gelijc het ymmers met v .l .
op desen tegenwoordigen tijt staet, also dattet v. l . al wet seer
druct, hoe wel v. l . nochtans wel // so vele door den Heyligen
Gheest gheleert zijt, also dat ghy wel west dattet ons Heeren
ends Meesters wills is, dies wy ones knien gebogen hebben om
hem to dienen, ends getron to 4jn in ells noodt, druck, ends aenuechtinge, want deer toe heeft by ons beyde vercoren ends beroe-
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pen, om dat wy zjjnen Naem onder veel drucks ende smerte souden bewaren, ende ons doch niet en souden laten verdrieten * dese Job . 5. b .17.
weynighe slagen ende Vaderlijcke castijdingen, want daer door Pro . 3 . b . li .
maeckt by ons rechte erfgenamen zijns hemelschen Rijcks, als Aeb . 12 . a . 7.
wyse in ghedoochsaemheyt ende lijdtsaemheyt ontfangen, ende daer
door geoeffent worden, waer toe ons stereken moet die barmhertige
lieue Vader met die cracht zijns heyligen Geests, Amen .
Voorts mijn hertgrondeljeke lieue Huysurou, nademael is dan
wel vermoede, dat v herte seer becommert ende bedroeft staet om
mijnent wille, ende ghy (so ick wel vermoede) noch gheerne hooren ende weten sout, hoet met my is, so can ick het niet ghelaten is moet v. l . een weynich schrijuen, hoet met one gegaen is,
doch heb icket v. I . geschreuen op onsen laetsten naeht (so ick
meynde) ende ick bad den Baeliu, oft ick noch een weynich aen
min arme bedroefde vrouwe mochte schrijuen? Hy seyde : Jae,
maer wy en mochten niet weder boom gaen, ende moesten in de
Cuecken blijuen, ende Huyge en wildet noch niet consenteeren dat
ick schrijuen soude, oft by wildet houden, ende den Baeliu seluer
geuen, ghelijck my dunct dat by ghedaen heeft, dock ick hope
dat ghijt noch wel crijghen suit . Voorts mijn lieue schaep, so sal
v. l. ten eersten weten, dat mijn gemoet noch onueranderlijc staet,
ende ben bereyt to verwachten met lijdtsaemheyt, al f/les wat my Fol. 271 r°.
van God den barmhertigen lieuen Vader opgeleyt wort, ende door
die, die der waerheyt viant 4jn . Voorta so sal v . l. weten, als dat
wy van geen swaricheydt des vlepsch ghehoort en hadden, dan
tsauonts ontrent negen vren, doen quam Huyge met zijn Huysurouwe bouen, seggende : Meyster Gielis ende Willeboort ') coemt
af, daer is een persoon die a begeert to spreecken, doen begonsten
onse vrouwen, bysonder Mayken, seer to roepen ende to weenen
Ic vraechde hem, oft wy niet weder bouen comen en souden, hi
gaf niet veel bescheyts daer op . So trot is terstont mijnen Caesack 2) wt, ende trot het oude zayen aen, ende gaf mijn bloet, to
weten het kint, eenen cus, ende nemende mijn bonette af, sprack
ick met torte woorden tot God den bermhertigen lieuen Vader,
dat hijt doch wilde bewaren die daghen zjjns leuens, ende mijn
hert was een weynich bedroeft daer ouer, dock het en duerde niet
langhe . Doen ick nv beneden quam, doen stout die Stadthouder
daer een weynich tijta, daer na so quam die Baeliu oock, ende
1 Zie aanteekening op fol . 266 vo. MaYken was Willeboort's vrouw . Gillis had
ziJjn kind biJ zich ~• niet zine
vrouw, aan wie hiJ' 'Juist schrift
J
J .
2 Kasak is een wide
i' dezen voor ziJjn oude
J mantel of overkleed ~• waarom hJ
saaien kleed verwisselde, is niet duidelik,
J
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mochte my aenaien, segghende : Wel Meester Gielis den tijt is
bier, oft sodanige woorden, doen trat ick een weynich naerder by
hem, ende ick was gantsch vrolijck int ghemoet, ende sprack seer
vriendelijck met hem, segghende : Mijn Heere ick hebbe v. l . acht
ofte tien Jaren gekent, ende voor een redelijck man aengesien,
hoe coemt dat ghy ons also verrassehen wilt, wy en hebbender
ymmers niet een woort of ghehoort . Doen seyde hij : Het is ymmers tijts ghenoech, bet en sal noch niet zijn, maer maect' v bereyt tegen morgen vroech to vijf vren, doen hadde is noch wat
Fol . ;7'10°, woorden met hem, seggende : Och man man, wat grooter // last
ladet ghy op v, ick wilde wel van herten dat ghy geen Rechter
en waert ouer ons niet om ons vleysch wille, want wy daer toe
seer wel gemoet zijn, Ende is nam een canne die daer stont, ende
brochtet hem eens ') . Ende doen by wech was, begonst is wat to
schrijuen, ende schreef tot by den vijf vren toe, doen quam by
weder ende seyde, dat ons die dienaers bouen brengen souden,
ende hoet bouen opt stadthuys vergaen is, dat mach v . l . gehoort
hebben, van daer comende slootmen ons beyde op een tamer, ende
geboeyt zijnde, en conate ick v . l . niet wel wat schrjjuen . Ende
voort sal v. l. weten, dat den Baeliu met den Stadthouder sanderdaechs, als huyden morgen ons weder of ontboot, ende brachten
oils beyde in eenen Kelder alleen, die welcke seer doncker was,
alsoo dat sy oock bet veneter gestopt hadden, ende seyden : her
moet ghy blijuen ter tijt toe, dattet anders is, de Stadthouder
Gen . 3 . b.19. seyde : t Wy zijn al sterffelijck, wy en weten selfs niet wanneer
Eccle.l2 . a . 7 . wy steruen sullen . Ic en seyde niet, doen ick in den Kelder stout,
Eccli . 41 . a . l . die Baeliu each op mij, ende ick sloech mijn ooghen op ten Hemelwaert, ende seyde : O G}odt bewaert ons, oft een alsulcken woort
oft twee . Het scheen 2) aenden Baeliu, dat by wilde segghen : Jae
bet coemt door v, dock so sprack by so veel niet wt, ende ghinek
2.Cor. 1 . a. 4 . wech metten anderen, ende onsen Godt niet verre van ons t metten troost zijns heylighen Geests, ende maeckte mijn herte vrolijek,
dat ick moeste een Liedt opheffen ende singhen . Na den middach,
cregen wy een eynde keerssen, doen begonst ick dit to schrijuen,
ende haddet v . l, noch gheerne voor den nacht ghesonden, maer
ick en hebbet niet by connen brenghen, hierom nemet dock finder
Fol . 272 r° . liefden . // Och mijn hertgrondelijcke lieue Schaep, ick vermoede
1 ))En bracht bet hem eens"
ewone uitdrukkin voor : Dik dronk hem eens
toe, dronk eens op zine
gezondheid" .
J
2 D. i . : ))bet scheen naar de uitdrukking op des balJ'uws gelaat to oordeelen, dat
deze tot den stadhouder
wilde zeggen : bet komt door u bet is uwe en niet
mine
schuld, dat Matthisz
J
J . bier zit en den flood to gemoet ggaat ." Dezen indruk
had althans Matthisz,
zelf van beide mannen gekregen .
J
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dat onse vre haest naeckende is, went het sehijnt dat die Ouerstc
deser Werelt van desen nacht comen sal, daerom bidde ick v . l .
door die bloedighe Wonden one liefs Heeren Jesu Christi, ende
om die eewighe salicheyt uwer Sielen, dat ghy doch nemmermeer
mijnen voorghanck wt uwer herten wilt laten gaen, ende soo mijn
bloedt tot zijnen verstande coemt (het weleke ick hope ghy in der
vreesen G}odts opuoeden suit) soo willet hem vermanen, ende voor
houden, ende ghy mijn Alderliefste, verghetet oock niet, maer laet
v mijn bloedt tot een eewich Testament ende ghedachtenisse zijn,
hoe dat ick v na mijn swaek vermoghen een voorbeeldt hebbe geweest, doch wilde ick wel, dat ick heyligher ende onstraffelijeker
voor v. l . hadde connen wandelen, dan ghy weet dat ick na mijn
swack vermoghen ghesocht hebbe den Heere to behaghen, ende
hebbe nae mijnder swackheyt met vrymoedieheyt op den week des
cruyces ghewandelt, het welcke mijn hertelijcke begheeren oock is
op v . l . en verlaet doch dit selue niet, maer mijn Vaderlijcke bede
is aen v, * dat ghy doch meer neersticheyt doet om v heylighe 2 .Pet .1 . b .10.
beroepinghe ende verkiesinghe vaster ende vaster to maecken,
t want des Heeren Dach is niet verre, in welcken by -F eenen Joel . 2 . a . 1 .
yegelijeken loon nae zijn wercken geuen sal, ende alsdan sal hy, Seph . l . b .14 .
mijn trouwe schaep, die luye, traghe, onachtsame vinden, die weleke i .Pet . 4 . a . 7 .
+ Psa. 6l . b .13 .
nv den naeme dragen, dat ey Christenen zijn, * ende draghen die Jere .17 . b .lU :
eaten 1) wel, maer die Olie der liefden ende gherechticheyt is daer Rom . 2. .a. 6.
in wt gheghaen . Hierom mijn vleysch mijn bloedt, soo bidde ick ~Mat . 25 .'a.3 .
V. l . vriendelijck, dat ghy doch op den // luyen, traghen, onacht- Fol. 27° v° .
samen, vreesachtighen niet en siet, t maer proeft ghy docb v sel- 2 .Cor .13 . a . 5 .
uen, ende ondersoect v seluen dagelijeks oft ghy oock recht int
gelooue des Soons Godts wandelt, v semen alsoo insiende, moecht
ghi proeuen ende weten wat v noch van noode is of to legghen .
Och -1- staet altjdt nae die vernederinghe, want een vernedert herte Eccl. 3 . b .18 .
can hem seluen to bet proenen ende ondersoecken, want rijn swack- Rom,12 .b .16 .
heyt ende cleynheyt staet by altjjdt beclaghende voor den Heere,
sorghende 2) oft by noch ten laetsten in desen periculoosen gruwelijeken tijt door die menichfuldige subtijle stricken ende netten to
schande mochte comen, waerom een alsulcken wederghebooren
Kindt (hods oock een hertelijck * verlangen heeft om thugs to 2 .Cor . 5 . a . 8 .
zijn, ende van desen ellendigen beuleckten rock des vleesch ver- Phil . l . c. 23 .
lost to zijne, wel wetende dattet in swaer periculen wandelt,
waerom het hem ooek verhuecht alst van tCruys Christi hoordt,
is oock niet ghesint soo lichtelijeken voor den Godloosen to vluch1 Als biJ' de dwaze maagden uit de geliJ'kenis,
2 Zich bekommerd on erust makende, 0ok hi'er
d at
,
at ~verlan hen om thuYs to zrJn"
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ten, dan als die sa,ecke den hoot eyscht, maer den traghen, luyen,
Apo . 3 . b.17. onachtsamen, die haer bywijlen laten duneken t dat sy rijek ghenoech zijn, ende dat haer niet en ghebreeckt, die seluighe zijn onderwijlen (so haest als sy yet hooren dat den Godtloosen noch
maer een compack 1) en maeckt, om die gherechtighe wt to roeyen)
soo verbaest oft versaecht, ende is by wijlen daer noch niet mede
ghenoech, maer comen by Karen naesten (den welcken sy een vrymoedich herte souden in spreecken) ende maecken dien ooc versaecht . Maer ghy mijn trouwe Schaep, zijt doch vrymoedich, dat
bidde ick v hertelijcken, ende en siet doch niet op den voorgeFol. 273 r°, noemden, noch op die die nv ter tijdt soo f/ ontrouweljjcken vanden Iieere wijcken, het sy doort Cruys oft veruolch, ofte door
cenighe valsche leere. Och soo si haer seluen wel to voren daghelgcks ondersocht hadden, ende smaeck in die Hemelsche dinghen
ghehadt hadden, sy en souden haer so lichtelijcken niet laten verleyden, ofte voor het Cruys soo seer niet ontsien, maer souden van
herten begheerich zijn, om den Naem haers [Godts] 2) to belijden,
onder dit erghe verkeerde gheslachte, ende Karen Giodt noch van
herten bidden, dat sy mochten een vreemdelinc ouer laude zijn,
tot prijs haers Godts, ende tot stichtinghe haers naesten . Voort aen
mijn hertgrondeljjeke trouwe lieue wtuercoren Huysurou, wiens
Siele ick so hertgrondelijeken beminne, als mijn eyghen siele, soo
is dock mijn Christelijeke ende Vaderlijcke bede, dat ghy doch
sorghe wilt draghen alle die daghen ws leuens, op dat ghy dock
moecht comen, daer ick in corter vren oft tijt zijn sal, op dat wy
doch in die eewighe wooninge niet verscheyden en zijn . Och och,
oft het G}odts heylighen behaechlijcken wille mochte zijn, ende het
mogheljjck ware, dat ick den Kelck der bitterheyt voor v .1 . 3)
drincken mochte, iae al waert driemaels, my dunct dat icket so
geerne van herten doen wilde, op dat ghy doch mede mocht behouden zijn, och alsdan soude ick noch met veel vroljcker herten
mijn reyse aen nemen, ende en soude ymmers geen nabedencken 4)
hebben, dat ghy dan noch verruckt sout worden, van die simpelheyt ons liefs Heeren Jesu Christi, doeh inset oock eonder naeEsa. 66 . a . 2 . dencken, soo langhe v . l . also bljft, als is v nv late, 4- want een
schricke ende vreese hebt ghy voor doordeel der Giodloosen, waer
1 Compact >• overeenkomst >; afsPrack .
2 Evenals op meer Plaatsen voegde de uitgever hier dit woord in, dat hiJ' door
den schriJ'ver van den brief overgeslagen vond .
3 Zie aanteekening 1 op fol . 257 vo.
41k zou dan g eene vrees eig. ong~
unsti g of achterdochtig vermoeden hebben
dat i' dan no zoudt worden of etrokken van den eenvoud van het looter eloof
en den reinen levenswandel onzes Heeren Jews .

EENEN BRIEF VAN M . GIELIS .

[n°. 3 .]

473

op mijn begheeren is met / f Syrach, da.t ghy in alle uwe aenleg- Fol . 273 v^ .
gingen') dat gedenekt, ghelijek by seyt : * Mijn cone ghedenekt I?ccl . 7 . d . 39 .
altjt op het wterste 2), in alle uwe aenlegginghen, soo en suit ghy
finder eewicheyt niet sondighen, to weten, alsulcke sonden, die v . 1.
buyten den Rijcke Godts souden mogen houden ; als 3) aengaende
uwe daghelijexsche swackheyt ende vergrijpingen voor uwen Godt,
en sal v niet verdoemen, oft buyten houden, daer voor coemt die
heylighe Apostel Joannes, ende seyt : -I- 1st dat yemant sondicht 1 .Joan . 2 . a .1 .
so hebben wy eenen voorspreker by God, die welcke voor ons bidt,
welc is Christus Jesus, die hooghe Priester, ~ die deer ingegaen Heb . 9 . b . 12 .
is, to weten, in dat heylige der heylighen, ende heeft een eewighe
offer ende versoeninghe ghedaen voor zijn volck ende gheslachte,
* ende is gheset aen die rechterhandt Godts zijns Vaders tot een Psa .110. a . l .
voorspreecker ende voorbidder voor onse daghelijcx~che struycke- Col . 3 . a .1 .
linge ende sneuelinge ~), so die Apostel seyt . Siet mijn trouwe Heb . 10. b .12 .
hertgrondelijcke lieue Schaep tot desen voorspreecker ende Aduocaet wijse iek v, l . ende niet totten verstoruen heyligen, gelijc die
blinde leydera deser wereldt g) doen, hierom neemt uwen toeulucht Esai. 50 . a . 2 .
tot hem, in uwen grooten noot, ghedenckt t dat zijn oore niet 59 .a .1 .
verstopt en is, dat by v niet hooren en soude, ende zijn hant niet Psa . 34, b .12 .
1,Pet . 3, b .12 .
vercort en is, dat by v niet helpen en sou mogen, want -I- zijn *1,
or .6 .c .20.
ooghen keert by tot zijnen heylighen, * die by soo dier met zijn 1 .Pet,1 . b .19 .
eyghen preciose bloet ghecocht heeft, ende luyetert nee haer roe- APoc . 5. a . 9,
pen, suchten ende schreyen, want hyse doch alrede t salich noemt, 14 . a, 4 .
die hier weenen ende lijden om die gerechticheyt, van den web- t Mat . 5, a. 4,
b .10 .
ken ghy nv ter tijt een zijt . ilieromme o mijn vleys min bloet, Luc . 6 . C . 21 .
troost v met dese beloften, // dat bidde is v . l. -1- Want die hier Fol. 274 r° .
met tranen saeyen, die sullen wederom met grooter vruechden Psa .126. a . 5 .
hier na maeyen . Och dus denct doch niet mijn weerde lieue Schaep,
dat uwe tranen to vergeefs sullen zjjn, die ghy nv weent, want
sy voor daenschijn des Heeren al ghecomen zijn . ilierom lijdet v
noch eenen eleynen tijt, dat bidde is o. l. want by sal v . l . niet
langhe laten, hope ick, maer sal v . l. mede * wech nemen voort Psa. 56 . b,13,
ongeluc, ende tot sekere ruste in zijn Camer brenghen, soo die
Propheet Esaias seyt, om dat ghy nee uwe swacke vermoghen oprechtelgck begheert to wandelen, totten eynde toe, waer toe v . l .
1 Smeekingen >• verzoeken >• het duitsehe »Anliegen".
2 Het uitersbe uw afsterven .
3 »Alles betrefl'ende uwe dageliJ'ksche . . . voor uwen God zal u niet verdoemen .
Daarvoor treedt Johannes op en zegt enz ."
4 Wankelinf ;' ; misstap .
5 I)e wergild en de wereldsche kerk worden door MatthiJ'sz . vereenzelvigd .
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moet helpen die bermhertighe lieue Vader, door die hulpe ende
1 .Tes. 5 . a 24 . cracht zijns heyligeu Gheests, 'I- ghetrou is by diet sonder twijfel
l.Tess . 3, a . 3 . wel doen sa.L Voorder mijn hertgrondelijcke wtuercooren lieue
IIuysurou ende suster in den Heere, nademael ick mijn Vaderlgcke sorchfuldighe herte noch niet wel van v . l . trecken en can,
ma,er wilde soo geerne wt het binnenste mijnder sielen v . 1. in als
na uwe swacheyt voor uwen Godt perfect ende onberispelijc stelLeu .1J . b .19 . len, so is noch mjjn ootmoedighe vriendelijcke begheerte, -F dat ghy
Joan . 13 .d .34 . uwen naesten hertelijcken lief wilt hebben, * ende wilt altijdt den
*Tob . 4 . a . 5 . armen heyligen huysgenooten Gods gedeneken, gelijck ghy wel tot
Gala. 6 . b. i l •
noch een herte daer toe gehadt hebt, laet uwe liefde bier in niet
afbreecken, maer veel meer noch toenemen, gedenct altijt Christus
Mat . 26 . b . lu. woorden, daer by seyde : t Den armen cult ghy altijt by v hebJoan . ll. a . 8 . ben, ende het is oock openbaer, datter altijt armen onder thugs
ofte int hugs Godts z j n . Ghedenct dattet een groot aengenaem
EccL 17 . c21 . werek des Heeren is, waerom Syrach oock seyt, ~ dat die aelmisse
Fol . 274 v°. des Mans, ghelijck een borsse op // den wech met hem is, ende
Eccli. 4 . a . 2 . sy sal hem verachonen int ordeel, Jae, * sy bluscht de sonde wt,
Mat . 25 . d . 35 . ende bedeckt haer menichuuldicheyt, t Want de bermherticheyt
Jaco . 2 . b . 13 . beroemt haer tegen het ordeel, seyde Christus . Hierom doet hier in
oock uwe neersticheyt, ghelijck ick v . 1 . wel toe betrouwe, ende
hoe wel het geenen noot en is v . L sulex to schrijuen, so hope ick
dattet v. l . al ten besten dient, op dat ghy doeh nae min afscheyt
niet en vertraget . Voortaan bidde ick v . l. noch, mijn hertgrondeljjcke lieue schaep, dat ghi v . l. altijt schicket by den vromen, op
dat ghi dock meerder vroomheyt ende gheschicktheyt crijcht,
1.Pet . 2 . a . 2 . -I- ende zijt doch begeerich na dat verstandighe ongheualste melek,
to weten, na Gods woort to hooren, op dat ghy daer door muecht
opwassen ende toenemen in alle goede wercken, ende hout v seluen finder stilheyt, (ghy weet wat is meyne) dat bidde ick v hertelijcken, ende wacht op den dach uwer verlossinge, misschien by
is niet verre . her mode wil ick mijnen orlof ende eewigen Adieu
aen v . l. mijn vleesch min bloet nemen, ende bidde v . l. noch
eens ootmoedelijcken om die eewige salicheyt uwer sielen, ende
om alle die groote liefde, die ghy tot my oyt ghehadt hebt, als
dat ghy dock min schrijuen, ende mijn hertgrontljjcke bidden ende
vermanen, het sy door schrijuen oft met den monde, dat ghyse
doch nae mijn afscheyt gedachtich wilt zjn, ende en laetse dock
niet by v legghen, als een doode Historie oft Fabel, mer wiltse
dicwils nutten als een Receptken tot uwer gesontheyt dienende,
ende willet bewaren in het Cofferken ws herten, tot eenen eewighen schat ende memorie, want het v . l. meer profijta ende nutheyts in brenghen sal, dan veel stucken fijn gouts ende siluers .
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Och den tijt genaket ;/ were, waerom t} is van schrjjuen, en de Fol. 275 r° .
vin alle dinck ophouden sal, daerom is mijn hertgrondelijeke begeeren, hebt ghy my lief ende die eewige salicheyt uwer sielen,
so veruult mijn begeeren nae v swack vermogen, ' ende en wijcket JuNU . 1 . a . 7 .
dock niet ter rechter oft ter slincker zijden, het sy doom Cruys Pro . 4 . a l7 .
van banden oft geuanekenissen ende yet anders, endc so v God die
bermhertige lieue vader wecrdich maect om zijns naems wille to
lgden, t so en vreest doch niet, want ick hadde noyt ghemeynt, Esai . 51 . a . 7 .
dat banden ende gheuanckenissen so weynich strijts hadden connen Mat . lU .d .28 .
inaken, Gender die hem seluen versaect heeft, ende een hertelijc
-I- verlangen na hut's heeft, hierom vreestse doch niet. Nv min Phil 1 . c . 23 .
hertgrondelijcke lieue wtuercoren Schaep, ende hone Suster in den
Heere, mijnen tgt is veruult, die dagen zijn verloopen, die Jaren
zgn gheeynt, * eenen goeden strijt heb ick gestreden, mijnen loop 2 :ri . 4 . a. 7 .
is voleynt, is hebt gelooue behouden, t also dat mijn vianden be- Psa . 35 . a . 4 .
schaemt gheworden zijn, die baer tegens my genet hebben, want Esa . 41 . b . ll .
door mijnen Godt heb is het velt behouden, -I- die welcke my ver- l .Ti . 4 . b . 18 .
lost heeft van der Leeuwen caecken, ende mont der hellen, ende
sal my ooc verlossen van alien quaden, ende salich waken in zijnder toecoemst, ende my wt deylen het warachtige lant van beloften, hot weleke ick door den gelooue gesien hebbe, ende van zijnen
vruchten ghesmaeet hebbe, waerom icy ooc een hertelijc verlangen hebbe daer na . Och helpt my den bermhertigen lieuen Vader
dancken ende louen, dat ick door die wilde woestijne deser erger
boner verkeerde werelt gecomen ben, ende stae nv voor die Jordane, waer door ick maer to gaen hebbe, hoe wel sy wat vreeselijcken om aensien is, so en vrees icse doch // gantsch niet, want Fol . 27.5 v° .
ick ben gewis dat mijnen Godt my bystaen sal, ende sake bereyt
waken, dat ick daer onschadelijck ende behoudelijck sal door comen,
want ghetrou is by diet my belooft heeft, * ende en sal my niet Joau. 1 . a . 5 .
Heb . 13 . a . 5 .
verlaten noch versuymen, also dat ick
spreken mach : t De Heere is met
+ Psa. 56 . a. 4 .
118. a . 6 .
my, is en vreese niet wat my
een mensche doen mach .
Ick worde gehaelt.

Q Een Liedeken van M .
(delis Mathijsz, Na de wijse : Rosina hoe is v ghestalt .
MIjn jock is soet, mijn last is licht
1) Zoo alle uitgaven . Natuurlijk heeft de schrijver willen zeggen : waarin .
2) Foutief coor Matth .

Joa.=)11 .d .30.
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+Eze .34.c.23.

Joa. 10 . b . 11 .
Eea. 41 . b . 10 .

2.Cor. 5 . ti . 8 .
Phil . 1 . C . 23.

Fol . 276 r°.

1 .Pet . 5 . a. 8
2 .Cor. 2 . b .16.
2.Ti . 4 . b. 17 .

Mt. 5 . e. 44 .
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Sprack den t Herder der Sehapen
Vriendekens zijt hier door gesticht
Die vruecht in Gods woort rapen
Wanneer dot lijden ende druck t) ontmoet
-! Weest niet versaecht // mer den strijt waecht
God sal v bystaen a1 metter spoet .
Te Middelborch binnen der Stadt
Waren Christen gheuangen
Die beleden de waerheyt plat 2)
* Na, hays was haer verlangen
Een onder h er Meester (delis met naem
(Dien God de Heer // begaeft had seer)
Was dander een voorganger bequaem .
En by heeft zijn ontfanghen pont
In daerde niet versteecken
Oock in banden met schrift en mont
Leerde by onbesweecken
Gods woort heeft by seer trouwelijck verclaert
Alst aen den dach // wel blijcken mach //
Aen den genen die by heeft ghebaert .
A1 moest by Bitten langhen tijt
Ten heeft hem niet verdroten
Verwachtende dagelijex strijt
Met zijnen Bontgenoten
Van dat subtijl bedriechelijeke zaet
Der ouder Slang /f die met verstrang 3)
1' Als Leeuw den Heyrleger Gods omgaet .
Maer by stont tegen als een Helt
Pat hem niemant mocht schaden
-I- En heeft altijt behouden tvelt
Door des Heeren ghenaden
Die hem seer crachtelijek * heeft by ghestaen
Door zijnen geest // dat minst en meest
A1 verwonnen moesten van hem gaen .
Als die Baeliu hem had geseyt
Bereyt v tegen morgen
t Dien bewees by doen vriendlijcheyt
Comende wt thert verborgen
Sijn gemoet was ganseh vrolijck en verhuecht
1 nU" is weggelaten,
2 Eenvoudi ~', zonder omhaal .
3 ))Die met gestrengheld, arimmigheld
als een leeuw (of : ))als de slang met vern
strikken met Pn
ogingen om hen in het on eluk
to storten" de geloovigen rondaat
~'
."
g
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Nemende een can // brochtet den man
Willende hem geern raden ter duecht .
Den geest was hooch verblijt die revs
Dat zijn tijt was ghecomen
Verlost to worden wt den vleys
En reysen met den vromen
Na dat vermaerde schoon lustige Lant
Belooft van Godt // tot eenen lot
-I- Die houden ten eyndt zijn woordt playsant .
* Nv is tgheloof behouden Tent ')
Den strut die is ghestreden
Den loop is ridderljjek gheent
t Nv rusten sy in vreden
Met die sali ;en onder dAltaer
Diet heerlijck loon des // leuens croon
Daer verwachtende zijn allegaer .
FINIB . 1/

4 Liefeljk,
schoon . Hier : edelaardig, heerliJ'k .
~
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Mat. 10 . c . 22 .

Apo . 2 . b . il .
* 2 .Ti . 4 . a . 7 .
Apoc. 6 . a . 9 .
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Eenen Brief
van Clement Henricksz,

die by wt de geuanckenisse ghesonden heeft
tot Amsterdam, ende is daer na ter eeluer stede aen eenen staeck geworcht ende gebrant,
int iaer 1569 . den
17 . Decembrie ') .
ICk wensche v myn lieue ende beminde in den (~heest ende na
der waerheyt (als ick dat verhope) ende in een kenniese dea gereactie to Amsterdam na 't 'aar
1 Een der slachtoffers van de sP aanschgezinde
~
J
1566 en na de komst van Alva . Zie over hem Ter Gouw Geschiedenis van Amsterda-m VI bl . 280 en de daar aan ehaalde
laatsen
en stukken . -- Behalve
g
P
dezen brief hebben de verzamelaars van het Groot Offerboek van 1695 nog vier
andere brieven van Clement Hendriks in handen ekre ren en of edrukt : ook Van
de amsterdamsche sententie- en 'ustitieboeken
Bra g ht nam alle vi'f
n
J
J oP . Volgens
is Clement to gJ
eli'k met Quiri'n
J Jansz .~ een varens gezel uit Haarlem die evenals
Clement den doo P nog~ niet had ontvan en
g maar betui de
g harteli'k
J daarnaar to
verlang~
en en die ins geli'ks
evenmin no g ))'t Breecken des broots ontfan gen" had ,
J
en Willem Jansz . uit Waterland 12 Maart 1569 weg ens hunne deelneming aan
menniste ver gaderin gen en hardnekki e~' ketteri'
to
J veroordeeld om eexecuteerd
g
worden met den viere . Dit vonnis is toen ook aan de beide laatsten en aan no een
antler -- ))onse andere drie broeders si'nder
al'door
Clement
J
~
gestreden", schri'ft
J
aan Griet'e
Dirks~ Van Bra ght bl . 496 b
J
> - voltrokken . De executie van Clement
daarente gen is telkens uit~ esteld totdat ook hi'
J 10 December 9569 oP den brandstaPel stierf. Zie over dat uitstel J . Konin g, Geschiedkundi 9a aanteekenin 9en betr .
De
de l" stra el" ke re tsoe enin to Amsterdam 9828 bl . 29-21 en Dr . Hoo
Martelaren der Hervormin9> bl . 175> 176 .
Clement is hoewel amsterdamsch oorter
eenmaal
zwaar efolterd
hi'J
P
~
g
~'teen
g
zelf in een zi'ner
brieven omstandign beschri'ft
J
J~• dat het niet no
g een tweede maal
g edaan wend, had hi'J aan de tusschenkomst van den bekenden Joost Buck
Y to
danken ,zie zi'n
J brief bi'
J Van Braght
~ bl. 500 b. Ook de bur t;emeester Albert Dircks
Marcus > die roomsch ezind
reactie weer oP't kussen was ~e~
~ bi'J de enoemde
g
raakt wendde vol gens fol . 278 vo met anderen alle moeite aan om Clement tot
afval to bewe gen . aScheP enen ~ g hehoort het ra PP ort van eeni ghe heesteli'cke
g
J
Heeren ende den voorz . Clement selfs in J 'udicioh' hehoort hebbende, verhoe Pen
mitten hul Pa Goods ~dat hi'J bi'
heeren tot onsse oude catholi'cke
J acces van oede
~'
J
reli
zY eleg hewonnen" : Confessieboek
1;' ie bekeert soude moe
~ hen worden~ ende zi'n
J
der stad Amsterdam > fol . 169 vo> Konin g~ t . a . P ~ bl . 22 . AI die bemoeiin ~en als-
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loofa, ende in een gesintheyt Christi Jesu, ende een claere gheaicht, ende een open herte in alien G}odlijcken saken, ende in
Godts woort, om daer mede een rechte onderscheyt to waken, ende
of to meten, tweleke tlicht ofte duysterniese, luegen oft die waerheyt, is vleyseh oft geest is, op dat ghy moecht onbedrogen blijuen, ende vast by Gods woort, * opdat ghy vollen loon moecht
ontfangen.
Voort mijn lieue ende seer beminde, so en can icket niet wel
gelaten om v. l. een weynich to schrijuen, hoe dattet met my noch
al staet in mijne banden, ende hoe dattet gemoet noch vile staet
om den Heere to vreesen wt gantscher herten, ende wt gantscher
erachten, ende wt gantecher sielen, daer voor is den almachtigen
grooten ende alwijeen God t nemmermeer ten vollen gedancken
ende gheprijsen en can, voor zijn onwtspreeckeljjeke, iae onbegrijpelijcke genade, die by my door Jesum Christum met hantreyckinghe tot hier toe // bewesen heeft, ende noch dagelijex bewjjsende is, hier voor dancke ick den almacbtighen (hod, ende bu9ge
mijn knyen des herten voor den Va,der vol van genaden ende der
waerheyt, die de rechte Vader vol van genaden, -I- ende eeu (hod
van alien troost is, die ons can troosten, als wy in druck ende
benautheyt zijn. Daerom min lieue ende getrouwe, desen goeden
schat bewaert die wel, die v toebetrout is, ende van (hod wt ghenaden is geschoncken, t want het ghelooue dat is een gaue van
(hod, ~ ende daer door hebben die Ouderen een goet getuychenisse
ende versekeringe in haerder herten vercregen, door dat oude
woort des gheests Christi, die to voren met harm geest getuycht
hadde, dat sy (hods kinderen warm, ende oock erfgenamen van
alle die beerlijcke beloften, daerom so hebben zijt ooc alle willichlijck versaect, * ende hebbent noehtans voor veel meer ende grooter rijckdommen geacht, met die kinderen Gods ongemack to lijden,
dan alle die tijtlijeke genoechte deser werelt, want sy sagen op
die belooninghe, ende op het gene dat eewich ende niet tijttelijc
en was, want het gelooue schict hem na het gene dat nv hier niet
en schijnt, noch met vleyschelijeke oogen hier nv niet ghesien en
wort, welcke den') inwendigen verborgen mensche ende oogen des
mede het herhaalde uitstel van de executie waken het vermoeden waarschiJnlJ~ k
van Ter Gouw, t, a . p., dat Clement een 'onkman
~
van deftigen huize was, al plent
de omstandigheid dat hiJ' in den kerker twee brieven aan ziJ'ne ouders schreef
niet voor dims meening, dat deze to flier ti ,]'d om het geloof voortvluchtig Zit11P11
zJijn geweest .
lets karakteristieks heeft deze brief van Clement niet • evenmin de vi er andere .
Ook biJ' hem komt het op de verzoeking vlieden, het kruis drag'en, rech tschaPen
handelen aan fol . 277 v° .
1 aHetwelk de inwendige e nz ."

2 .Joan, a. 8 .

Eccl . 43 . e .43 .
Fol. 277 r° .

2 .Cor.1, a. 3 .
2 .Ti .1 . b.14 .
Ephe . 2 . a . 7 .
+Heb . il . a. 2 .

Heb . ll . c . 25 .
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herten sien, ende houden dat daerom also vaste, ale oft zijt voor
oogen sagen, ende wetter hant consten grijpen, want ey achten
ende houden hem getrouwe diet beloeft heeft, dat hijt ooc doers
2.Ti . 2 . b .13 . sal, t want by en can hem seluen niet versaecken . Daerom mijn
lieue ende getrouwe, en wilt niet sien op het gene dat sienlijek
is, want het ghene dat sienlijek is, dat is verganekelijek, maer dat
Fol . X7'7 v° . onsienlijek is, dat is eewich . Ende Christus seyt : // -ISoo wie yet
Mat . 10. d. 37 . lieuers heeft dan my, die en is mijns niet weerdich . Ende noch
~ nc .14 . c. 26 . so seyt Christus op een ander plaets : * Soo wie dat achter laet
Mt .19 . c.29 .
huSs, hof, landt, sandt, Vader, Moeder, iae oock zijn eyghen leuen, die
sal dat hondertfout weder ontfanghen, Daeromme so moeten wy
hier nv oock alles versaken, ende hebben niet lieuers dan den
leuendighen Godt, ende dat dan met de wereken ende wetter daet
to bewijsen, dat ivy Gods kinderen zijn, ende geen bastaerden,
Ps . 34 . C . 20 . t Die gherechtighe moeten door veel lijdens int Rijck der Heme1 .Cor .l0.b .13 . len ghaen, maer die Heere helptse in alle haer lijden, 1- by en
laet de zijne niet in becoringhe bouen haer vermoghen, ende nef2.Pet. 2 . a. 9 . fens die becoringhe soo heeft by een wtghanck ghestelt, * maer
die Godtloosen hout by om to pijnighen inden daeh des ordeels .
Daeromme mijn lieue ende seer beminde, ghedenckt aan Joseph,
Gen . 39 . a . 7 . 't die vanden Egiptischen wijue ghetenteert worde, om hoerderie
met haer to bedrijuen, ende sy hadde hem gheuat by zijnen rock
ofte mantel, ende sy en wilde hem niet laten gaen, ende by is
haer ontloopen, ende heeft haer den rock oft mantel laten houden,
lieuer als dat by hoerderie met haer soude willen bedrijuen .
Daeromme mijn lieue ende seer beminde, als wy van die hoere
van Babel t) by onsen rock ofte mantel gheuat zijn, soo laet door
des Heeren ghenade lieuer v aertsche rock ghaen, als dat ghy
hoerderie met haer sout moeten bedrijuen, to weten, v aertsche
4 .Es. 2 . e . 45 . leuen, wel wetende, + dat onsen sterffelijcken rock moet eerst wt
ghetrocken wesen, al eer den onsterffelijcken mach aengedaen wor2.Cor. 5 . a . 1, den . * Ende ist dat onse aertsche Huys deser wooninghe vergaet,
Fol. 274 r°. en soo wy dan een // Timmeringhe hebben in den FIemel, een
Hut's niet met handers ghemaect, maer dat eewich is .
Voort mijn lieue ende seer beminde, soo hebbe ick noch een
weynich voor my ghenomen, om v . l. noch een weynich to schr~jJoa.14. b.15 . uen van die woorden Christi, dat by seyt : t Bemint ghy my, so
hout mijn gebodt, ende ick sal den Vader voor v bidden, dat by
* testament . v een ander * vertrooeter geuen sal, den Geest der waerheyt, den
weleken de werelt niet ontfanghen en can . Flet is noch een cleyne
tijt, soo en sal my de werelt niet meer lien, maer ghy suit my
1

Zie aanteekening 4 op fol . 260 ro.
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sien, maer ghy kent my, seyt de Heere . Noch soo waerschout ons
Christus op een ander pla,ets, daer scyt by also : -I- Wacht v voor
die valsche Propheten, die tot v comen in Schaeps cleederen, maer
inwendich so zijn het g'rijpende Woluen, aen her vruchten so cult
ghyse kennen : Machmen ooc druyuen vergaderen van de doornen,
ofte vijgen van de dijstelen. Eenen goeden boom die brengt goede
vruchten voort, endc eenen quaden boom die brengt quade vruchten voort, ende een yeghelyck boom die geen goede vruchten voort
en brengt, die sal afgehouwen ende int vyer geworpen worden .
Hier inede so segge ick v Adieu, tot in die wedercoemste toe, met
dat onbedriechelijeke woort zijnder genaden . Des Heeren vrede sy
met v, van eewicheyt tot in der eewicheyt toe, Amen . Rout my
dit weynich schrijuen ten besten .
By my Clement Henricksz . onweerdich gheuangen inden Heere, In mijne banden wt liefden
geschreuen. //

(I

Een Liedeken vin Ole-

h'ol. 278 v

inent FIenricksz, Na de wyse : Te
Munster staet een steynen hugs.
SO * vie op den Steen Christum bout

Mat . 7 . c . 24 .
Luc .6 . e. 47 .

Diens timmering mach blijuen

En totten eynt beclijuen
Dus wie ghy zit, v daer aen bout
A1 soutmen v ontlijuen .
Een Jongelinck tot Amsterdam
Clement Henricks geheten
alert int geuanek gesmeten
Daer hem seer veel strijts ouerquam
Van die valsche Propheten .
t Dat tweesnijdende sweert Gods woort
Nam by tot zijn verstercken
Verwan Papen en Clercken
God gaf hem sterekheyt en confoort t)
Tegen des Duyuels wereken.
1 Comfort ; versterhing + bJi'stan , troost .
II .

Eph . 6 . b . 17 .
Heb . 4 . b . 12 .
Apo . 1 . b . 16 .

31

482

4 .Esd . 2 . e .43 .
2 .Ti . 4 . a . 8 .
Apo . 2 . b . lU.

Fol. 279 r° .
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Siet wanneer alsmen hem ontboot
Morgen so suit ghy steruen
Sachmen hem vruecht verweruen
Verblijdende seer totten doot
Pat by de T Croon Loud eruen .
Ick had (sprat hy) noyt blijder huer
De tijt van al mijn leuen
Dan God my nv heeft gegeuen
So stereket Clod de creatuer
Van zijnen GFeest gedreuen .
De Sehout die heeft ter lnetster stunt
Clement seer aengeuallen
Om hem noch to becallen
Quam voort met zijnen loam vont
Doende het woort voor alien .
Aelbert Marcus') van cloeck beuroeu
En meer wijse van airmen
Die daer by wareu binnen
Hadden met Clement veel to doen //
Dlaer sy muchten niet winner .
Dus waehten sy: opt Cluckeu geclanck 2 )
Om dat volck to verdouen
Die den Raet mochten loueu
Als ay niet hoorden spraeck oft sanek
Van Clement so verechoueu ~) .
Met tclockeu geclanck qua.m by wt
Seer vrolijeken getredeti
Met lieffelijeke seder
Maer weynich bescheyts gaft geluyt
Door tgewelt dat sy deden .
Tyrunnich dreuen sy Leui an
INIet trecken ende stoten
Dat velen heeft verdrotett
So deerlijck is den Christen man
Ras aen den pael gesloten.
1 Over Albert Dircks Marcus den amsterdamschen burgemeester, zie Ter Gouw,
Geschiedenis van Amsterdam VI bl, 120 12'1 en aanteekenm 1 o fol . 27f~
' v
2, Ilet klokg elui moest beletten d at bet yolk kon hooren verdouen, doof makes
voor) cvat Clemens die aldus verhinderd wend zich te do en
elder werd versc,hoyen in den hoek geduwd
sprak of zonT
~~; I deze wiJze bPnam men der menug#e
de aanleiding
van den r aad of te keuren, kon zJ~ allicht dit gaan
~,
b om het gedrag
r"zen.
P~
3 Die zoo verstooten in versmaadheid was .
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Die Diefhencker njjdich en fel
Nam hem haestich het spreecken
met worgen ende breecken ')
Hem docht by hadt gemaect seer wel
Dat Clements sanek bleef steecken .
Men hoorde een geluyt aldaer
Onder dat volck vermeeren
Hy is in de rust des Heeren
Dit geroep was onder de schaer
Wie sou sulcx mogen keeren ?
Dus is (hods orient in God ten ent
Aen den staeeke * ontslapen
Die Monicken en Papen
En hebben niet meer aen Clement
Sy mogen wel staen gapen .
Broeders ten sal ons baten niet
Een Christen naem to dragen
Maer to zjjn onuerslagen
In banden, lijden en verdriet
Dat sal God wel behaghen.
FINIB . //

1

Den nek breken een evol van 't han en en women .
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Act. 7 . g . 60.
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Fol. 279 v° .
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ti

her
ina volcht een Re-

gister oft Tafel, van het ghene datter in dit
Boeck begrepen is, gheset op de Folia, om
lichtelijek to vinden het gene datmen begeert
to lesen, oft to singhen, wanter by een yegelijex Belijdingen ofte Brieuen nv
op nieu een Liedeken achter
aen gheset is.
l . DE Belijdinghe Stephani, ghenomen wt het nieuwe
Testament .
Fol. 4.
2. De Belijdinge van Michiel Satler .
Fol. 8.
3. Het Testament van Anneken aen harm cone Esaias . Fol . 13 .
4 . Sommighe Testamenten van Jan Claesz, a,en zijn Huysurou, kinderen, ende alle zjn gheslachte .
Fol . 17 .
De Sentencie ouer Jan Clftesz .
Fol. 23 .
5. De Belijdinge van Elisabeth .
Fol . 25 .
6 . De belijdinge van Hans van Ouerdam .
Fol. 29 .
Eenen Brief van lfana van Ouerdam aen de Ouericheyt.
Fol. 40 .
7 . Eeuen Brief van Bans keescooper.
Fol. 45 .
hoe FIans van Ouerdam met Hens keescooper ter
doot gegaen zijn .
Fol. 47 .
8 . Eenen Brief van Jeronimus Segersz aen zijn Huysurou.
Fol . 48 .
Noch eenen Brief van Jeronimus aen de Broeders
ende Busters.
Fol. 54 .
Noch eenen Brief van Jeronimus a,eu zijn huysurou,
waer in by haer waeracout voor die valsche Propbeten.
Fol. 61 .
Noch eenen brief aen zijn huysuruu .
Fol . 67 .
9. Eenen Brief van Lijsken, aen haren man Jeronimus
Segersz .
Fol . 69 .
Noch eenen Brief van Jeronimus Segersz . aen zjjn
huysurou.
Fol. 71 . //

REGISTER.
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Nooh eenen Brief van Lijeken .
Fol . 73 .
[Fob. 280 rO .]
Noeh eenen Brief van Lijsken aen harm man .
Fol . 76 .
Noch eenen Brief van Jeronimue Zegersz aen zijn
Huysurouwe .
Fol . 76 .
Noch eenen Brief van Jeronimus Zegersz aen grooten Iienrick .
Fol. 79 .
Noch eenen Brief yen zjjn Huysurouwe na dat hij
verweeen was.
Fol . 81 .
10 . Eenen Brief van Peter Bruynen .
Fol . 85 .
Noch eenen brief van Peter Bruynen .
Fol . 87 .
11 . Een Beljjdinghe van Jan de nude Cleercooper .
Fol . 88 .
12. Eenen Brief van Peter van Weruic .
Fol. 90.
13 . Een gebet, vermaninge ende Belijdinge van Adriaen
Cornelisz .
Fol . 95 .
14. Eenen Brief , van Jooskint.
Fol. 111 .
Noeh eenen Brief van Jooskint .
Fol. 116 .
15. De belijdinge pan Claes de Praet .
Fol. 123 .
16 . Een Testament van Jorian Simonsz aen zijnen Sone. Fol . 135 .
Noch Brie cleyne vermaen Briefkens van Jorian
Simonsz .
Fol. 138.
17 . Een Bekentenisse des gheloofs van Jacques,
Fol . 142 .
Noch een belijdinge van Jaeques .
Fol . 144 .
18 . De Beljjdinge van Claesken .
Fol. 182 .
Noch eenen Brief van Claeaken .
Fol . 186 .
4.
Noch een Belijdinghe van Claesken . Fol . 190 i) .
19 . Eenen Brief van Adriaen Pan .
Fol . 193 .
Fol. 194.
Noch eenen brief van Adriaen Pan .
Fol . 196 .
20 . Een belijdinge van Hans de Vette .
Fol . 203 .
21 . Een belijdinge van Hans vander Macs .
22. Een Testament van Lenaert Plouier aen zjjn kinderen . Fol . 209 .
23 . Een Testament van Gielie Bernaerts aen zjjn Huysurouwe .
Fol . 212 .
Noch eenen brief aen zjjn huysurou .
Fol. 218 . //
Fol . 220 .
Noch eenen brief aen 4jn huysurou .
[Fol . 280 vo.]
Noch eenen Brief van Gielis Bernaerts aen de
Broeders ende Busters, na dat by verwesen was . Fol . 223 .
24 . Een Testament van Jan Geertsz .
Fol . 226 .
Noch eenen Brief van Jan Geertsz aen den Lutherschen Pape .
Fol. 229.
Fol . 233.
~ Noch een brief aen zjjn bekenden.
1 Het kruisJ'e staat biJ ' dit stuk en biJ ' dat under n 0 . 24, die beide voor bet
eerst in deze uit •aaf van 1570 zi'ii o enomen .
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25. Een Belijdinge ofte Sentbrief van Mayken Boosers .
Noch eenen brief aen haer Ouders .
Noch eenen brief aen de broederen .
Een Testament aen haer kinderen .
Noch eenen Brief a,en haer vader ende moeder.
Noch eenen Brief aen de Vrienden .

Fol.
Fol .
Fol.
Fol .
Fol.
Fol.

236.
237.
238.
239 .
240 .
241 .

Fol.
Fol.
Fol.
Fol .

243.
247.
251 .
252.

Q Flier volgen de Belijdingen ende Brieuen
die op nieu hier by ghedaen zijn .
1. Een Belijdinge van Weynken Claes dochter van
Municken dam.
2. De beljjdinge van Fee ende Eelken .
3. De Belijdinghe van Peter Witses metselaer.
Noch een Vermaninge van Peter .
4. Eenen Brief van Willem droochscheerder . Fol . 354 .
5. Eenen Brief van M . GFielis Mathijsz . Fol . 257.
Noch eenen Brief van DI. Gielis aen zijn huysurou .
Noch eenen brief aen zijn huysurou .
6. Eenen brief van Clement Henrieksz .
Q

Eynde des Registers.

Fol. 266 .
Fol. 270 .
Fol. 276.

_Len Lietboecxken I tracterende
van den Offer des Heeren .

INLEIDING.
Wat in de inleiding op een herdruk vin het „Lietboecxken, tracterende van den Offer des Heeren" behoort to worden behandeld is
grootendeels reeds in die op het „Offer des Heeren" zelf, hierboven
bl . 1-40, opgenomen. Met name geldt dit van de bibliografie van
dien bundel . Daar was het ook voor deze de aangewezen pleats.
Van de eerste maal of toch dat beide werkjes het licht zagen
hebben zij bijeenbehoord of eigenlijk samen ~~n geheel uitgemaakt.
Het is zeker vreemd, dat de „Auszbundt" van 1571 (zie boven bl . 38)
wel liederen nit het „Offer des ileeren" in vertaling opneemt, maar
Been andere nit het „Lietboecxken" dan zulke, die hij even goed van
elders kan hebben ontleend, zooals dat op de Duffers van Beckum . Ook
bestaat er maar een exemplaar van het eerste, N° . 10, 1595, zonder
het tweede . 1Vlaar dit kan defekt zijn ; alle andere bandjes van
de uitgaven N°. 1-11 (zie boven bl . 8 vgg.) bevatten beide, al
was ook bij N°. 1, 1562 de druk van het „Lietboecxken" eerst voltooid in het jaar (1563) volgende op dat, waarin die van het „Offer
des Heeren" was gereed gekomen . Wat echter hier het meeste
afdoet : het zijn dezelfde personen, die beide verzamelingen hebben
bijeengebracht, en zij hebben uitdrukkelijk beoogd dat de lezer
beide to zamen zou bezitten . Zij schrij ven in de voorrede, die in
de hier afgedrukte uitgaaf ontbreekt maa,r achter dezen herdruk
is opgenomen : „Wy hebben wt verscheyden copien i), so wel gedruct als geschreuen, vergadert dusdanige Liedekens als voorseyt,
9 ) Men ziet, dat »cohie" (op den titel van het Lietboecxken

niet J'uist een mge-

schreven stuk aanduidt • het woord werd oudtJ
i'ds ook~'ebruikt voor ons » exemPliar",
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om ghevoecht to worden by dat Offerboeck . . . . So dienet wel by
malcanderen, opdat een yegelick the begeerich is to 9ingen of to
lesen beyderley by hem in een cleyn boecxken mach draghen om
to lesen of to singhen nadat by ghemoet is ."
Liet zich zoo de bibliographische beschrijving van het „Lietboecxken" niet goed van die van het „Offer den ileeren" scheiden, moesten
beider herkomst en geschiedenis to gelijk worden beeproken : een
en ander wat uitsluitend het eerste en zijn inhoud aangaat kan
eerst hier opzettelijk worden in het lieht gesteld . 1k vul dus in
deze inleiding slechts aan wat hierboven o . a. . bl . 38, 39 voorkomt
met 'tgeen to zeggen valt over de dichters der liederen, over wftt
deze juist als liederen kenmerkt, eindelijk over de godsdienstige
denkwijze, die daarin heerscht .
Wat ons in het „Lietboecxken" geboden wordt zijn gelegenheidsgedichten, vervaardigd door personen, die dikwijls ooggetuigen zijn
geweest van de droeve gebeurtenissen, welke hen tot dichten noopten,
of die althans zonder nitzondering da,arbij zelven ten nauwste waren
betrokken . Een enkele maal wordt de naam van den dichter uitdrukkelijk opgegeven . 7.0o heeft Haus van Overda,m N° . 17 „Van iiij
vrienden van Lier" gedicht, zie bl. 98 buven ; Adriaen Cornelisz .
N°. 18, dat „Van iiij vrienden, genaemt euz." Ook is meer
dan een lied door den gevangene zelven vervaardigd : „Die dit
liedeken dichtte, .Jan Schut was zyn naem" heet het in N°. 25,
„Van Jan Schut" ; evenzoo is bet m(lt N°. 24 „Van Jacques"
(d'Auchy). En in N° . 28, war dit niet uitdrukkelgk wordt opgegeven mass de man, dien de marteldood wacht, zich in den eereten
pereoon tot zijne lezers wendt, verraden toch inhoud en toon voldoende, dat bet gedicht hem niet dour eeu ander is in den mond
gelegd maar wel zijn eigen werk is . llit laatste geldt natuurlijk
niet overal waar, v. a . in N° . 13 zelfi lang achterecn, de martelares sprekende wordt ingevoerd . Soms deelt de dichter opzettelijk mede, dat hij de executie heeft bijgewoond : fol. 15 v°, 22 v° .
En als dit niet wordt gemeld en dus zeker ook niet het geval is
geweest, blijkt toch uit de aanschouwelijke teekening van allerlei
bjzonderheden en uit den toou van innige deelneming niet maar
in de martelaars in het algemeeu en hun lijden, maar juist in den
persoon van dezen martelaar of van aat „slaclitschaepken Christi",
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hoe ieder van die dichters bepa,ald met die geofferde mannen of
vrouwen, wier lot hij bezingt, in hun lijden heeft meegeleefd, hoe
hg zelf heeft behoord tot den nauw aaneengesloten engen kring
of tot de eigen gemeente, waaraan dozen werden ontrukt. her zgn
goon voorbeelden aan to halen. Het geldt van alle . Bij hetgeen verder
nog door Dr . tiVieder, „De Schriftuurlijke liedekens", bl . 103
109, wordt aa,ngevoerd ten bewijze dat wij hier getuigenissen van
tijdgenooten, tevene trouwe vrienden der martelaars zelven bezitten : de omstandigheid dat hot eene lied reeds eon pear jaren na
de terechtstelling die hot beschrijft is gedrukt, N° . 10, 13, 21, 23 ;
eon ander is gedicht terwijl de gevangene zelf of doze en gene
zijner lotgenooten nog in den porker zuchtten, fol . 24 v°, 32 v° ; de
nauwkeurige overeenstemming van o . a . N°. 16 met hetgeen ons
de ambtelijke bescheiden melden, enz . - hob ik alleen dit to voegen . Dat van de lose blaadjes, waarop sommige liederen hot eerst
verbreid mogen zijn, goon enkel bewaard bleef is to begrijpen.
Ten eenenmale onaa,nnemelijk daarentegen is hot, dat vijf of
tien jaren na iemands offerande eon der zijnen nog eon lied op
hem zal hebben gedicht . Er laat zich geene aanleiding daartoe bedenken. Immers telken jare vielen weer nieuwe slachtoffers, die,
zonder daarom de vorige to doen vergeten, toch de aandacht in
beslag namen . Neon, gedichten, vervaardigd ter gelegenheid van
den marteldood van brooders en zusters uit hun kring, vervaardigd
ja ook om hot hart lucht to geveu maar toch vooral om den indruk
van al wat or heerlijks on verheffends, vertroostends on vermanends
in dien marteldood, in de vrome houding on stemming der gedooden, in hunne laatste woorden lag vast to houden on bij de leden
van hnn kring in gedachtenis to doen blijven : dat zijn de liederen
van hot „Lietboecxken" . Sours richten zjj zich ook tot degenen, die
buiten humie kringen staan . Niet zelden bevatten zjj de opwekking
tot de rechters en vorsten our toch niet langer onschuldig blood to
vergieten, our gedachtig to zijn aan hot oordeel dat de vervolgers
van (hods kinderen wacht en zich to bekeeren . Hebben zij gehoopt
inderdaad door de verbreiding hunner liederen op de openbare
mooning to werken? Of gaven zij zoo schrijvende eenvoudig lucht
aan wenschen, die de bekommering our hot zieleheil van anderen en de droefenis over den dood van zoovelen bij hen deden
rijzen ?
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Naar wat de liederen als liederen kenmerkt behoeven wij niet
Lang to zoeken . Hot is echte rederijkerspoezie, die wg hier voor
oils hebben . Bij lange na niet in alle gediehten, niet in alle coupletten in den ongunstigen zin van het woord . Zeker, meer dan
een dichter, wiens work in onzen bundel voorkomt, ontbrak hot
pan meesterschap over teal en vorm . Dichterlijke smaak en kunstvaardigheid zijn soma ver to zoeken . Een lied als N° . 16, eene
lijst van al de to Antwerpen tusschen de jaren 1555 en 1560 gedooden, is grootendeels niet veel meer dan rijmelarij . Maar dat
lied is eene uitzondering. Om der wille vin rijm en maat veroorloven de dichters zich echter wel eons de wonderlijkste woordenkeus en woordschikking of verwringen zij hunne volzinnen zoo
dat deze soma bijna onvprstaanbaar worden . Om dezelfde reden
maken zij van stopwoorden als „seen, ydoone, bekent, vaet, wilt
hooren" enz . meer den eons eon zonderling gebruik . Kunsteloos
rijgen zij meestal hun verhaal en hunne opwekkingen aaneen
slechta eon enkel lied heeft een referein . Zoo N° . 20 „Noyt grooter
vruecht Die moor mijn hert verhuecht En oock verweckt tot duecht" .
Men mag bij dit alles niet vergeten, dat wij hier, behalve in
N° . 22, geene eigenlijk gezegde lyrische uitstortingen van eigen
persoonlijk doorleefde aandoeningen, maar bona uitsluitend verhalende of beschrijvende poezie lezen ; dat hot voor de diehters er
op aankwatn de bijzonderheden van hot gebeurde en vooral de
woorden van de martelaars zelven zoo nauwkeurig mogelijk in hun
lied wear to geven - zulk eon lied bond immers diens testament,
diens uitersten wil, aijn afscheidswoord aan de zijnen, - en dat
de eisch om hieraan to voldoen hunne teak als dichters niet gemakkelijker maakte . En tegenover al het opgenoemde staan geheel
andere eigenschappen. Ja, deze dichters hebben soma iets van rijmelaars . Maar zjj hebben toch blijkbaar gerijmd met het hart ; en
dit, ook al waken zij soma van reeds bestaande liederen gebruik
(zie b . v. de aanteekeiiing op fol. 23 r° : ook de eerste regel van
N°. 22 is overgenomen) . Zj zgn met ziel en zinnen vervuld geweest van de tooneelen, die hen tot dichten dreven . A1 hot kunstige en dikwijls gekunstelde van de rederijkers heeft bij hen pleats
gemaakt voor jets beters : voor levendigheid, aanschouwelijkheid,
warmte van echt en diep gevoel, dramatischc voorstelling . Dot
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geeft zelfe aan een zoo gebrekkig lied als N° . 10 gang en beweging
en gloed . En hoevele fraaie liederen en coupletten bevat het „Lietboecxken", hoeveel versregels die, eens gelezen, in het oor blijven
hangen ! Hoe zangerig en innig is, om maar een enkel voorbeeld
to noemen No. 21, „Van Calleken Strinx", of het ontroerende „Een
eeuwighe vruecht die niet en vergaet", N° . 22
Maar wat hier vooral in aanmerking komt is iets anders .
Niet slechts nameljjk dat doze liederen geenszins zijn gedieht
om proeven to bieden van poezie in fraaien kunstvorm ; ook dat
zij alleen vervaardigd zijn om herinneringen levendig to houden
en om denkbeelden en •gezindheden in to prenten zegt niet genoeg
om ze to karakterizeeren . Zij zijn - dit vooral - opgesteld om to
worden g e z o n g e n. Dat zegt, zie boven bl . 489 vg., de voorrede ;
dat blijkt uit de zangwijze, boven ieder lied opgegeven . Om den zang
en niet alleen om de poezie was het den vervaardigers to doen . Die
tang moet toen ter tijd, ook in de godsdienstige burgerkringen voor
welke het „Offer des Heeren" bestemd was, veel meer dan in eenigen
lateren tijd de vorm zijn geweest, waarin men voor zich zelf en
elkander uitsprak wad het hart vervulde . Over ieder nieuw voorval of nieuw denkbeeld, dat de zielen trof, moest men kunnen
zingers ; liefst onderscheidene liederen op verschillende zangwijzen .
En die navraag lokte waarschjnlijk niet eerst den dichtlust in die
kringen uit, maar deze kwam van zelf aan die navraag to gemoet .
Van de meeste doopsgezinde oudsten nit de eerste tientallen jaren
van het bestaan der broederschap, van Menno, Dirk Philips, Dieter
tiVillemsz . Bogaert, Jan Jacobs, enz ., bezitten wij nog liederen op
melodien gesteld ; en welk een groot aantal godadienstige liedboeken,
waarin insgelijks bij ieder gedieht een zangwjze wordt aangegeven,
nit de 16de eeuw nog over is, weet ieder . Die boekjes aijn meestal
uiterst fijn en dicht in elkaa .r gedrukt, daardoor buitengewoon klein
van omvang : evenals het „Offer des Heeren" en het „Lietboecxken" zelven . Zij waren dus, welk een groot aantal liederen zjj ook
bevatten, gemakkelijk en zonder dat zij in het oog vielen mee to
dragen. Natuurlijk moest er ook over de martelaars kunnen worden gezongen . Maar bet spreekt eveneens van zelf, dat een gedicht
nog meer gevaar liep van jets gedwongens to krijgen, als het,
toch reeds het werk van een zanger van niet groot talent, ook
nog in eene bepaalde zangwijze moest passers .
Men had ears
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zulk een overvloed van liederen behoefte . Hoe dikwijls vermelden
niet de briefschrijvers in liet „Offer des Ileeren", dat zij in den kerker alleen zijnde of reeds bij hwine evan»ennerning, ook wel wanneer zij met hun tweeen of drieen sainen him lot verbeidden, dit
of dat lied aanhieven . Maar zelter vooral voor de samenkomsten
en wa,arschjjnlijk voor de godsdienstoefeningen, die in den aa,nvang
van andere gelegenheden, waarbij een gezelschap bijeen was, weinig
sullen hebben verschild . Toen later de gezangboeken van Hans de
lies en Leenaert Clock allengs ingang vonden, die b . v . ook psalmen
bevatitten en bepaald met het oog op godsdienstoefeningen warm
aamengesteld, zal in deze laatsten het zingen van martelaarsliederen
in de meeste gemeenten wel hebben opgehouden . Fen indirekt
bewijs dat zij d a.ar vroeger werden gezongen is het volgende . De
gemeenten in Pruisen (aan den Weiehsel) hebben met de Oudvlaamsche hier to laude de kerkelijke gewoonten der 16~ae eeuw
het langst aangehouden . Welnu, nog in de 18de eeuw deden bij
de eerstgenoemden als kerkgezangen dienst de „Veelderhande Liedekens", die eenige martelaarsliederen met ons „Lietboecxken" (NHS . 11,
17, 20, 22, 23) gemeen hebben . Evenzoo is in vole zwitsersche
gemeenten de „Auszbundt" van 1571, die verscheidene liederen uit
bet „Offer des Heeren" en ons „Lietboecxken" in vertaling beva.t, hot
geza,ngboek in de kerk geweest en gebleven . Ik zelf heb nog in 1864
in eene godsdienstoefening dicht bij Bazel hot lied op Peter vaii
Wervick, hierboven bL 192 vg ., hooren zingen . Ook de zwitsersche
gemeenten in ons land gebruikteu dien bundel, Sappemeer tot c . 1800 .
Verder zgn de gezangen uit ons „Lietboecxken" bier to laude iia
1600 meest in onbruik geraakt, behalve die, welke ook elders voorkomen : n°. 11 in het „Hoornsch Liedboek", n° . 22 in StapePs „Lusthof" .
tiVat de gadsdienstige richting van de dichters uit hot „Lietboecxken" aangaat, deze onderscheidt zich niet van die der briefschrijvers
uit het „Offer des Heeren" . Hot is opmerkelijk (zie ook hierboven,
bL 29 vg .) hoe bijna nergens een dank- of juichtoon verraadt dat
jets n i e u `v s hun deel is . Kort to voren wandelden zij nog met
hunne ouders en hunne geheele omgeving op den weg der roomsche kerk, die hun thane immers was gebleken de weg ten verderf
to wezen . Toch : van een gevoel van verlossing daaruit of van verrassing blijkt weinig of niets . Nu ja, fol . 9 r° o . a . heet het, dat
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,,Zy van het vleyschelyeke Christendom zyn afgegangen" . Mar
verder is het veeleer alsof zij met die kerk in geene betrekking
hebben gestaan, alsof hunne eigene gemeente cu him geloof de
van ouds geldige zjn . Evenmin bestaan er voor hen onopgeloste
vraagstukken, versehil van gevoelen, onzekerheid over geloof, waarheld, roeping . Zj worden veivolgd, omdat zj de ware gemeente
des Heeren zjjn, geljjk die ware gemeente atjd vervolgd is ; omdat zjj de waarheid of Gods woord gehoorzamen en godvruehtig
wandelen . Telkens betuigen de martelaars, dat zjj niet om eenig
inisdrjjf noch orndat zjj eene of andere sekte (ook niet do lutliersehe,
zie fol . 9 V 0) aankleven en dus zieh van do Cihristenheid afseheiden zoo hebben to ljden . Zj vragen gedurig, wie hun dan in hun
wandel jets kin verwjjten, wien zj dan orirecht hebben aangedaan .
En op die rechtschapenheid leggen ook de diehters telkens nadruk ;
niet minder dan op zich aan Gods woord houderi en hot kruis dragen .
„Al die willen van 't quade ghewent, Ghenieten zyns Oruys torinent (n1 . den zegen daarvan), Die inoeten hier als ledekens bekent Navolghen 't ITooft excellent", heet het fol . 3 v° en ,,Syt
hoorders en doenders vermaert, Toont so der Christenen aert ."
Elders wees iI reeds op het ,,De vromen, die daer de dueeht hantieren", en op „Wilt
tot duechden spoeden en wandelt altyt in
't lieht", fol. 32 r° ; op het referein : ,,Noyt grooter vrueeht Die
meer nijjn hert verhuecht En oock verweekt tot duecht", fol . 40 r°42 v° . Christen leden zyn zy die 't quiet laten en doen dot goet",
fol . 58 V 0 ; en zj die overal verdreven worden zjjn juist degenen
die godsalich willen levee", fol . 17 r° . Worden do be8chuldigingen vermeld, waarop zjj in de verhooren hadden to antwoorden,
dan handeleii die bjna altjjd uitsluitend over doop en avondmaal,
hetwelk eenvoudig eene gedachtenisvieriug is ; slechts een enkele
inaal, fol . 46 r°, 50 r°, over de menschwording . Als Frans van
Bolsward met zjne reehters over het eedverbod redetwist, is dit
niet orndat dat voor hem of voor de zjnen eene zaak van zulk
overwegend gewicht was : ook Menjio heeft niet iederen eed maar
een eed in aardsche aangelegenheden voor onchristeljjk gehouden ;
niaar omdat toevallig eene eedsweigering do aanleiding tot zjjne
gevangenneming was geweest evenals bjj Lonaert Plovier, zie boven
bi. 367 . Wordt eenmaal do drieeenheid beleden, het is om zoo
to toonen : wj wjjken niet af van het algemeen Christeljjk geloof .
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Eindelijk treft ook in de liederen de buitengemeen groote vertrouwdheid met den Bijbel in die kringen . Hun steunen op Gods
woord was waarlgk geen jjdele klank . liat tegenover 's keizers
mandaat niet dat woord Gods mar „het Nieuwe Testament"
wordt gesteld, fol . 41 v°, 50 r°, geeft m . i. geene reden om claa,ruit
achterstelling van het Oude of to leiden .
In hun oordeel over de vervolgingen bewegen zich al de dichters der liederen in de schommeling, de tegenspraak als men wil,
die eveneens in het „Offer des I -Ieeren" valt op to merken en ook
in den card der zaak ligt, maar die zeker door hen niet als tegenspra,ak is gevoeld . Alle liederen zijn doortrokken van droefheid
over die bloedige vervolging, vervuld van de diepste deernis met
de slachtoffers . Alle bidden en smeeken God, dat Hij ze moge
doen eindigen ; en de vorsten, da,t zij toch tot inkeer mogen komen
en ophouden onnoozel bloed to v ergieten . De zangers worden niet
moede de hunnen to waarschuwen toch niet to vreezen voor degenen
die het lichaam dooden maar ook het lichaam alleen, hen op to
wekken Christus ook in zijn kruis na to volgen ; maar . . . . alleen
„wanneer ghy des Cruys persse treden moet, Beraet niet met vleysch
noch bloet, fol . 3 v°. Doch to gelijk m o e t e n niet alleen die vervolgingen (hods kinderen treffen en m o e t het getal der uitverkorenen
vol worden (,,God hadse", n .l . die martelaars, „alderwegen vercoren
end wtgesocht", fol . 32 vo) ; niet alleen treft hen de marteldood
door Zijn wil, soma door Zijn „gedulden", en op Zijne ure ; maar
met alle ontroerende klachten wisselen evenveel uitstortingen of
van de rijkste en innigste blijdschap over die vromen, die zoo hebben „doorgestreden", opwekkingen om toch God to danken en to
„verjolijsen" over a1 die jammeren, al dat lijden, dat zooveel heerlgks to aanschouwen geeft en meebrengt. Vergelgk vender boven
bl . 32 vgg. - En nog op eene andere althans schijnbare tegenspraak stuit men in doze liederen . Aan bedreigingen met den oven
van Gods toorn en het helsche vier, die zeer fel zullen branden, ontbreekt het niet. Meer dan eons wordt de Rechtvaardige Rechter
aangerQepen om Zijne waarheid en Zijne getrouwen to wreken .
Maar steeds is hot met de bede er bij, dat de personen den
vervolgers nog dat vuur mogen ontvlieden ; nog zich in tijds mogen bekeeren, boete doen, de Sebriftuur lezen en gezond en vroom
worden van hart . A1 heet het eon enkele meal, dat „des Heeren
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dach sal naken", fol . 28 r° : van eigenlijk vertrouwen in de nabjjheid van den grooten, den algemeenen oordeelsdag, in het ophouden der vervolging en de zegepraal van Christus over de wereld
bespeurt men nergens jets. Alleen voor ieder persoonlijk zien deze
dichters blijde uit near de verlossing en de hemelsche heerlijkheid
of duehten zij het gericht. In de wereld reikt near het schijnt hun
blik niet verder den de toestanden van het heden, de toestanden
juist van vervolging en druk. Wel behoefden de vervolgers zich
niet to vleien met de hoop dat het hun gelukken zou door eenigen
to dooden Gods woord uit to roeien . Maar jets geheel anders den
deze zekerheid zou het vertrouwen zijn, dat de waarheid of (hods
woord op aarde zal zegevieren . En dit ontbreekt in het „Lietboecxken" .
Ook de gedachte aan de mogelijkheid dat zij zelven de hand er
toe zou hebben to leenen om die zegepraal to behalen, laat staan
dat zij tot Gods bestraffing van hunne vervolgers zouden moeten
medewerken is blijkhaar bij die dichters in het geheel niet opgekomen. Pit hangt geenezins hiermee semen, dat hunne liederen
van voor het geuzenjaar 1566 dagteekenen : met dat jeer zou den
de berusting onder de vervolgingen beginnen pleats to waken voor
den cooed tot verzet . Dit stelt Dr . Wieder op den voorgrond, die
echter doorloopend onder de doopsgezinde liederen die uit andere
kringen vermengt en ze semen onder den geheel onjuisten naam
„Hervormde liederen" samenvat . Neen, bet Christendom zelf van
het ,;Offer des Heeren" en het „Lietboecxken" sluit ieder denkbeeld buiten, dat of dit Christendom of zij Christenen ooit macht
zouden oefenen . Nog minder wettigt het pogingen om de wereld
met geweld in hear kwaad to stuiten, om geweld met geweld of
to weeren . De gebeurtenissen van het geuzenjaar zijn voor de
Doopsgezinden in 't geheel geen keerpunt geweest, zij zijn spoorloos
aan hen voorbijgegaan . Van aanraking of betrekking tusschen hen
en de bewegingspartij ten onzent, die kringen, die later de hervormde kerk zouden worden, blijkt mete ; dienaangaande laat zich
ten hoogste een enkele meal . - zie de aanteekeningen op bl . 258,
448, 454 boven - jets gissen. Zij leefden tussehen „de wereld"
in als niet van de wereld ; wel in 't minat niet in ascetischen
geest, die hun geheel vreemd was, wear z6d dat zij staatkundige
bemoeiingen en maatsehappelijke regelingen aan anderen overlieten, mete vragende den dat men hen in vrede op hunne wijze liet
II .
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leven, hunne zaligheid zoeken, arbeiden . De geldelijke ondersteuning, die Prins Willem voor zijne onderneming in 1572 van Pieter
Willemsz . Bogaert e . s . ,ontving, is zeker opmerkelijk, maar staat
alleen en is, als ik mij niet bedrieg, met het hier opgemerkte niet
in atrijd . Die geldelijke steun moest hun de bescherming der eventueele overheid verzekeren .
Over de zangwijzen, die in het „Lietboecgken" genoemd worden,
moge men van Duyse, Wolkan enz . raadplegen . Aan de liederen,
in de hier herdrukte uitgaaf van N° . 4, 1570 voorkomende, is in
N° . 5 en 7 een en zijn in Nos . 6 en 8-11 nog een tweetal andere
toegevoegd, die in dit werk achter de bijvoegsels van de latere
„Offer's des Heeren" eene pleats zullen erlangen .

Q Een Lietboecxken, tracterende van

den Offer des Heeren, int welke oude ende
nieuwe Liedekens, wt verscheyden Copien
vergadert zijn, om by het Offerboeck gheuoecht to worden, want het van Bender materien roert, als van verraden, vanghen ende
dooden, aengaende der Slachtschaepkens
Christi, die de etemme haers Herders
Jesu Christi getrouwelijek gehoorsaem zijn gbeweest
tot der doodt
toe.

Q Item, bier is een Register achter by ghemaeekt, om elek
Liedeken op zijn Folium
to vinden .

,I Matth . 10 . e . 22 .
Q Om mijnen Naem suit ghy van alle menachen ghehaet worden, maer die voletandieh blijft tot den eynde, die
eal salich worden. //

[Fol. 1 ro.]
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Fol . 1 v° .
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Vant Lijden
ona HeerenJeau Ch69ristbi.
Psa. . .10.
Joan . 2 . b . 17 .
Pea . 69 . a . 5 .
Eeai . 53 . a. 7 .
Mat. 8 . b . 17 .
1 .Pet . 2 . c. 24 .
*Mat .il.c .19.
Luc . 7 . d. 34 .
Mat . 26 . d . 38 .
Mar . 14 . d .16.
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Q

Na de wijse : Crux Meinter omnes.

VAn tbitter lijden Christi ootmoedich
Oueruloedich // Sebriftuer verhaelt
* De reyne liefde zijns huge ongefaelt 2)
H eeft hem so vYerich doorstraelt
Dat by wt zijns Vadera sehoot gedaelt
-{- Onsen roof hier heeft betaelt 3).
Esaias Prophete gepresen
Tuycht van desen // Christo openbaer
~ Dat by onser sonden crancheden swaer
Selfs gedragen heeft voorwaer
Die sonder sonde was, reyn ende claer
* Wert geftcht voor een Sondaer .
De Sone (hods die wy hooren sullen
Om veruullen / J alle Prophetien
Int Houeken 4) met gebogen knien
Riep : t 0 Vaderlijck Ingien 5 )
Mach dese bitter kelek van my niet vlien
So moet v wille geschien .
Christus Jesus dus staende ghelaten
Die snoo eaten s) // der Joden rebel
Quamen tot hem seer toornich ende fel
Um to vanghen met gequel
Maer niema,nt van henlieden dorste snel
Hant slaen aen Christum seer wel .
1 Dit lied komt ook voor in bet Nieu Liedenboecic, dat in het J'aar voor de
uitgaaf van ons Lietboecxken biJ' Biestkens was ~'edrukt . Zie Wieder .
2 Vg. : aDe liefde voor uw Gods huffs heeft miJ' verteerd ." nOngefaelt" = die
nooit to kort schiet .
3 De dichter heeft waarschiJ'nliJ'k gemeend, dat in het Psalmvers dit lag o
1~esloten : wat wij' in ons aardsche leven onrechtmatigs, zondigs ons hebben toegeeigend, moeten wJi' weer afbetalen, daarvoor moeten wij ' boeten . Maar nu heeft
voor ons Christus de boete betaald voldaan,
4 Den hof Gethsemane .
5 Van in1;enium : ))0 vaderliJ'k verstand, geest, beleid" .
6 Lichamen .
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Om Christum vangen de Jootsche gronden 1)
Veel vonden // hebben sy gesocht
t Voor dertich penningen, wel bedocht
Pert donschuldich bloet vercocht
Dees verraderije door Satan gewrocht
Heeft Judas listieh volbrocht .
4- De Joden (als Christus openbaerde)
Op de Aerde // vielen doen ter tijt
bfaer Judas veruult met haet en nijt
t Die sprack : Gegroet Meester zijt
En met eenen cus als een ypocrijt
Verriet tLa,m gebenedijt .
* Christue aldus om onse misdaden
alert verraden // van die adt zijn broot
t Den slaenders by zijn reyn lichaem boot
Dwelck ontfinck menigen stoot
Toonende vyerige liefde groot
1- Gehoorsaem tot sCruycen doot .
De Diecipulen alle gemeyne
Chriatum reyne // * dus siende geuaen
t Deene heeft het versaken gedaen
Dander zijn henen gegaen
Dus lieten sy Christum, het suyuer graen x)
In sCruys persse alleene staen.
Christus voor alle 4jn lichaema leden
-I- Heeft getreden // de wijnpersse alleyn
Ende met hem was groot nochte cleyn
Dus vriendekens int gemeyn
Ouerdenct wat Christus theylichste greyn
Leet vanden Joden onreyn.
* Vande Joden wesende geuangen
Aen zijn wangen' // sloegen hem ter spoet
Maer Christus t als een Lammeken goet
Dat zijn wont niet op en doet
Tsteecken ende slaen der Joden onvroet
Verdroech met grooter ootmoet .
-!- Valschelyck hebben sy (sonder slaken)
Snoo oorsaken // van Christo gedocht
rond" staat hier in den zin van gemoed, inborst .
INdtuurh k
J om het riJm . »g
2 Graan zaad zaadkorrel • hetzelfde woord als »greyn" in het volgende cou» pit, kern" die van »het uitgelezene", de keur
let ~ beide kriJ~ren van de betee
plet
van lets ; dikwi Jis van pet sonen ~g ebezigd . De pers is de wiJ'npers : het beeld van
" 's hier' met dat van ))de wiJ'npers treden" verward .
»vertreden, b~remalen poi detl~

Mat. 26 . b.14 .
Luc. 22 . a . 4 .
Joan. 18 . a . 6.
Fol . 2 r° .
mat . 26 . e.48.
Lnc. 22. d.47 .
Pea. 41 . b .10 .
Esa. 50. b . 6 .
Phil 2. a . 8 .
Mat. 26 . e. 49 .
~ Mt . 26. g . 69 .
Lna 22. d. 57 .

Esai . 63. a . 3.
Apo .19 . a 15 .

Mat. 26 . g . 66.
Eea. 53 . b.10 .
Act. 8 . d . 31 .

Mat . 26 . f. 60 .

5O`L
Mar. 15 . a . ] .

Mar. 15 . b .15 .
Joan . 19 . a. l .

Fol . 2 v0 .
Mat . 27 . b .15 .
Mar . 15 . a . 6 .

Mat . 27 . d . 28 .
Joan. 19 . a. l .

Mat. 27 . C . 23 .
Joan . 19 . a . 6.
+Joan.i9.a.12 .
Mat . 27 . d . 31 .

Lnc . 23 . c . 32 .
Joan . 19 .b .18 .
+Joan .l9 .c .28 .
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Vast in handen * met banden geknocht i)
Als diet heel hadde verwrocht 2)
In Pilatus hugs wesende gebrocht
Daer wart Chriatus ondersocht .
A1 vant Pilatus Christum ontschuldich
t blenichfuldich // so hiet 3) by hem slam
Meynende also zijn handen dwaen 4)
En Christum los laten gaen
Maer daenclagers (met nijde beuaen)
Wildent also niet verstaen .
-I- Een tontslane was Pilatus willen
Om to stillen // die daer warm gram
Als thertneckige volck dat vernam
So riept : Ontslaet Barrabam
Dus dien sno boeue Barrabas los quam
Maer tar doot moeste dat Lam.
* Bespot als sot, creech Christus to bone
Een croone // van scherpe doornen stranck 5 )
Diemen hem seer nijdelijek wranck
Int hooft, datter bloat wt spranck
Dua om na sCruysen berch nemen den ganek
Was altijts der Joden sanck .
t Doet wech, cruyst hem, riep int openbare
A1 de sehare // daer zijnde tar noot s)
t Pilatus, om des Keysers vrientscap groot
Christum to cruycen geboot
* Pus so geringe als dat oordeel sloot 7 )
Dwanek men Christum na sCruys doot .
Na den barge Caluarie gaende
Tlamken staende // tar alachbanc bereet
Seer oueruloedich rootbloedich sweet
Lisp wt Christo, zijnde ontcleet
* Aldue van de fells Joden wrest
alert Christus aent Cruys gespreet a) .
t Christus aent cruys met laden gebroken
1 Met touwen gebonden : geknocht = vastgeknoopt.
2 Van verwerken, door eigen schuld of zonde recht op leven vriJ" heid enz .
verbeuren .
3 Gebieden verordenen .
4Wasschen reinigen .
5 BezwaarliJ'ke a piJ'nigends doornen .
6 Aanwezig bJi' den nood (van Christus .
7) Hoe weinig ook dat oordeel sloot rechtmatig was . Of : zoo spoedig als hat
oordeel was geveld .
8 GesPraid ,; languit of met de armen uitg ebreid aan 't kruis gehech t,
n
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Heeft geeproken // my dorstet (seer fijn)
De Joden hertneckich vol fenijn
1 Gauen hem Galle voor wijn
Pea . 69 . d . 22 .
Mat. 27 . e . 47 .
Dus alle Christus weldaden zijn
GFeloont met druck en ghepijn .
* Christus tduechdich iuechdich houdt i) seer coene Luce .23 .c.30.
-I- Wijnstock groene / / t om onse misdaet
Joan . 15 . a . l.
+ Eea . 533 a . 6 .
Was so ellendelijcken gehaet
Pea. 69. b . 8 .
Geuloect, bespot en versmaet
Pat by seheen to zijne int gelaet
* (been meneche, maer een worm quaet .
Psa. 22 . a . 7 .
So iammerlijek was Christus geslagen
tpsa1 .22 .a.8 .
4- Die hem sagen // gelijek schrift oorcont
109 . d . 25 .
Dat sy thooft schudden ter aeluer stoat
Fol . 3 r^ .
Ende cromden harm wont
Vanden hoofde totter voeten gront
Was zijn lichaem onghesont .
Niemant hadde eenieh medelijden
Ten dien tjjden If met Chrietus verdriet
Des Vaders reeht vermoehtet ooc niet
Sijn Soon to verlossen eiet
De veruullinge der Schriften bediet z)
Moest in hem eerst zijn geschiet.
Die scriftgeleerden, tot Christus blaemte 3)
Sonder echaemte // hebben dus getaelt
Mat . 27 . e. 41 .
4. Ander helpt by wel, vyerich doorstraelt 4)
Luc . 23, c . 34 .
Maer aen hem seluen dat faelt
* Is by de Sone (hods (somen verhaelt)
*Mar .15.c.32 .
Dat by vanden Cruyce dwelt.
Chrietus seer lasterlijek ghecruyst zijnde
Tgefenijnde // boose Jootsche aaet
Mat . 27 . d. 35 .
t Deylden zijnen fijnen rock sonder naet
Joa .19 . c. 23 .
Onder die Crijchsknechten quaet
Also Overt veruult dat geschreuen staet
Psa . 22 . b .19 .
1- Tlot worpens 5) om mijn gewaet.
* Den vossen ende vogelkens mede
* Luc. 9 . f. 58.
Een woonstede // her gebueren mach
1 lout : het J'eugdigai groene hoot uit Luk . 23 : 30 .
2 De vervulling van hetgeen de Schrift vermeldt of van de beteekenis de bedoelin der Schrift .
3 Hebben tot hoop, smaad van Christus zoo gesProken .
4N .! . van liefde : zie laet eerste couplet .
5 Wierpen ziJ' .
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Mat. 27 . e . 37 .
+ oft tusschen
* Psa . 22 . a . 2 .
Mat . 27 . e. 45 .
Mat . 27 . f. 50 .
Mar . 15 . d. 38 .
Luc . 23. d. 43 .
Fol. 3 v0 .
Mat . 27 . f. 53 .
Mat . 27 . f. 49 .
tLuc .23 .e .45.

Lnc. 24 . c . 25 .

Rom . 12 . a . 5.
1.Cor . l . c. 27 .

Ephe . 5 . c . 80.
+ Gal . 1 . c .16 .
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Maer Gods sone hadde in scruys verdrach 1 )
Geen steep daer zijn hooft op lach
Dus van alien troost in den sterfdach
Men Chrietum verlaten each .
t Dug is Christus -I- met den moordenaren
Met beswaren // aent Cruys gehecht
* En heeft o mijn Godt min Godt gesecht
Waer is gelaten v knecht
Aldue aenden eenigen Sone slecht 2)
Is volbracht des Vaders recht .
t Veel teeckenen liet (hod doen gebueren
Als tschueren // der steenen openbaer
Duysternisse in het sonne schijn claer
Opstaen der dooden voorwaer
Desgelijex beuinghe der aerden swaer
-1 En sulek verschricken daer naer .
Die Sone die zijn Vader geloofde
Metten hoofde /j buygende onbeureest
* Gaf aldus in Gods handen zijnen geest
~ En door sCruys dootlijck tempeest
Heeftet so al veruult minst ende meest
In Hemel end Aertsch foreest 3).
Alle scriften van sCruys laden truerlijc
Sijn figuerlijek // in Christo volent
%aer al die willen (van tquade ghewent ~) )
Genieten zijns Cruys torment
Die moeten hier als Ledekens bekent
Nauolghen tHooft excellent.
* Moeste Christus door veel lijdens pijnlyck
Trecken fijnlijek // in glorien soet
Ghy die leden zijt van zijn lichaem goet
Gehoorsaem des gelijcx doet
Wanneer ghy des Cruys persse treden moet
-I- Beraet niet met vleysch noch bloet .
Als leden Christi sonder vercouden ~)
Wilt onthouden // wat hier is verclaert
Int lange so ist geopenbaert
op datment to bet bewaert
1 Het verdragen van het kruis, van het lJ
i'den .
2 Eenvoudig, in ziJjn eenvoud . Of biJ'woord : zonder meer.
3 Ruimte gebied .
4Zich hebbende afgewend .
5 Zonder in de liefde to verkoelen .
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t Sijt hoorders en doenders vermaert
Toont so der Christenen aert .
Oorlof aen elc die smaect sgeests virtuyten
Dus wy sluyten // simpelijek dit liet
Van tLijden Christi isser bediet')
Elck voor hem nv vlijtich siet
Pat het Lijden Christi, vol van verdriet
Niet to vergeefs sy geschiet .
Q

Na de wijse : Mijn Side mach
gheen troost ontFaen.

VErhuecht v (hods kinder alletgt
En wilt nv veriolijsen
Looft Godt den Heer gebenedijt
Zijn naem is hooch to prijsen
t Zijn licht schijnt nv soo claer als dach
Dat welck men niet wel lijden mach
Daer of so willen wy singhen .
Daer was een schaep Christlijek geaert
Te Boolsweert binnen der stede
G}enaemt Frans - recht en slecht vermaert
Hy leefde in Gods vrede
fly wilde niet sweeren een eedt
Dies waren die Heeren seer tonvreedt
En lieten hem daer vangen .
Op eenen Slee Overt by gesent
Te Leeuwerden voor die Aeeren
Sy vraechden hem daer int present
1 Is daarin verhaald,
2 Dit lied op Frans van Bolsward -- volgens het sententieboek van het Hof
van Friesland is sFrans Dammasz den 283ten Martii 545 gecondempneert f;ebrant
to worden ende zine
J goederen verclaert geconfisqueert" - is volgens het laatste
couplet op den dag na zin
J flood »voor 't eerst gezongen", d . i, gedicht : Wieder,
wine
bl . 107 . In na. 1 en 2 van dit Lietboecxken, 1563 en 1566, wordt als zangJ
opgegeven : Nun freest euch lieben Christen gmeY : zie mine
Inleiding bl . 39 .
Jn
Eene eedsweigering schiJjnt de aanleidin n
n to zin
J geweest, flat op Frans als ketter
de hand werd ele
g~~d~• zie het tae en 3de couplet . In de gevangenis dichtte hi'J
het lied : »Wel hem die in Gods vreeze staet", at reeds in de Veelderhande Liedekens van 1559 ? , zie Wieder, bi, 142 vg g. en in tal van latere liedboekJ'es voorkomt door Waekerna el Lieder der niederl . Re ormierten 1867, S . 97, is of edrukt en in liJin schon Gesan9bi chlein, een dooA sgezind liederenhoek flat tnssehen
1565 en 1569 het lieht zagr vertaald is o genomen : Wolkan Die t ieder rler WiederUiu er > 1903, S . 98 . Over hot wonder hiJ' Fralis' ~loorl zie aanteekeningen
2 en
,.
3 op fol
. 5 r°.

Jaco . 1, c . 22 .

[n ° • 2 •]

2)

VanFrans van
Boolaweert
ghedoot tot
Leeuwerden,
int iaer 1545
op palmavont .
t R . 13 . b . ll .
Fol. 4 r°.
Job. 1 . a. 8 .
' • a• 3 •

506

Mat . 5 . d . 34 .
Jaco . 5. b .12 .
+Eph . 5. b .ll .

Fol. 4 v^ .

loan. 19 . a . 7 .
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Waerom wilt ghy niet sweeren ?
En houden met ons geen Auontmael i)
Ter Kereken in dat heylige sael
Daer wilt ghy ooek niet wesen .
G}hy Edel heeren verstaet wel my
Wy hebben een claer leere
Mathei vijf spreect Christus vry
* Geensins en salt ghy sweeren
(shy zijt niet geloouich nochte reyn
-'r Dus word ick niet met v gemeyn
V sonden wil ick niet eten 'z) .
Doen waren die Heeren seer verstoort
Die Priesters daer beneuen
Wy zjjn geen dieuen, nochte moort
En hebben ws niet bedreuen
Ons dunet ghy hebt een valsche leer
Der Ketters zijnder noch veel meer
Die willen wy gantsch wtrooden .
Ghy Edel Heeren hoort sprack by
En wilt v niet verstooren
Ghy hooge Priesters leeret my
Na Gods woort wil ick hooren
Ick heb my also wel bedacht
Den Bibel heb ick mee gebracht
Daer wt so wilt my leeren .
Die Heeren zijn gegaen to raet
Jesabels Prieatera mede
fly heeft ons met die Misse versmaet
Noch hout niet van ons aeden
t VVy hebben so stercken mandament
Dua moet by steruen, data ons consent
Dat moetmen gehoorsaem wesen .
Int Jaer vijfenveertich getelt
Recht des dages voor Palmen
alert Frans voor die Heeren gestelt
1 Is dit lied inderdaad van 1515 dan moet toen reeds die naam voor mis of
communie in ons land vriJ' algemeen ziJjn geweest . Dat was hiJ' ook reeds c.1530
biJ' de hervormin ~'sgezinden, GnaPhens, de Doopera . Hier kan hiJ' wel door den
dooPsg ezinden dichter aan de rechters ziJjn in den mood gelegd ,; evenals de benaming »Fredikant" en »leeraar"voor 11astoor op fol . 7 vo wel meer het spraakgebruik van den dichter dan dat van de landstreek waarover iiJ'n verhaal looPt ,
zal weergeven .
2 Gi' zijt
een Teloovigen • met uwen zondi ren eeredienst wil ik dan ook in
het eten hiJ' de communie geese gemeensehaP hebben .
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Dies looft nv God met Psalmen
Dat vonnia ginek daer hert en fel
Noehtans behaechdet hem al wel
Pat by tot arch sou bernen ') .
Hy sprack : ick danek v Heeren vroet
Den Geest moet v verlichten
Dat ghy v betert metter spoet
Ende in Gods woort wilt stichten
Ick wil v al vergeuen dat
Ick veer al na een t heilige stadt
A1 in mijns Vaders erue .
* Ms een slachschaep Overt by geleyt
;- Veel weenden tot dier atonden
Hy sprack : Weest getroost en bereyt
Nv to steruen v eonden
Gelooft, dit is de rechte street
* Waer door men totten leuen gaet
Maer weynich die hem vinden .
Die Hencker heeft zijn ampt bereyt
Dat Schaep stont ongebonden
Hy heeft deer (odes woort verbreyt
Die Christenen dat verstonden
fly sprack deer menich troostlijck woort
Den Godureesenden tot confoort
Die deer om aensien stonden .
fly heft zijn cleeder heen gedaen
~ En voor alien gebeden
fly sprack : * (hod wil mijn siel ontfaen
En leydens in zijn vrede
Na den post by seer lieflijek trat
Met zijn armen blijdelijck om vat
-{- fly verlangde na zijn Vader .
Diet eenen strick wel vast en goet
De Heneker soud hem R orgen
De strick brack (zjt iHencker gemoet)
fly viel in anext en sorgen
Aent liehaem en is geen vyer gespaert
Van torf en hout na sulcker aert
Om hem tot arch to bernen .
1 No . 7 4580 heeft hier en vender voor >>bernen" »branden" de latere urtgeven
weer »bernen" . Evenzoo heeft alleen no . 7 fol . 4 ro en 45 ro » wtroeren" voor
»wtrooden" • elders »moe ~'ht" voor umue6fht" ,• enz .

Apo . 21 . a . '2 .
Eea. 53 . b .10 .
+Lua 23 .c .26 .

Mat. 7 . b . 14 .

Acto . 7 . f . 60 .
* Act . 7 . f. 59 .

2 .Cor . 5 . a . 8.
Fol. 5 r°.
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Sap. 19 . a 2U .

mat. 28 . c.13 .

Mat . 7 . C . 24 .

Joan . 10 . a . 5 .

lieu . 8 . a. 3 .
Mar. 4 . a . 4 .

Mar . l . b . 15 .
Fol . 5 v° .
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Nv hoort Gods volek seer wonderljjck
Tvleys mochtmen niet verbranden
Dat lichaem bleef euen gelijck
Wat sy toogen to handen i)
(hod toonde daer zijn groote macht
* Dat vyer verloor zijn rechte cracht
Ten mocht hem niet verbernen z) .
Dit wonder sachmen openbaer
Die Heeren met tooren ontsteken
fly wart getelt Gods martelaer
Sy wildent nochtans wreecken
Aen den Hencker en zjjn geslacht
Niet houts genoeeh was daer gebracht
* Ala (Jhristus was gestolen 3 ).
Dit is een man van Gi-odes aert
-I- Sijn hugs heeft by behinde
Gebout op den Steers wel bewaert
Voor regen, storm en winde
Dit is Christus ghetrouwe Bruyt
1' Hy hoorde gears vreemder gelupt
Laet ons zijn volgers wesen .
Looft God al finder eewicheyt
Van zijne wonderdaden
fly toont oils zijn genadicheyt
* Sin woort doet ons versaden
Sijn geest ona ooc verlichten can
Die daer is ears rechte Leytsman
A1 na dat eewich leuen .
Ontwaect Printers en Coningen a1
Bekent dock God den Heere
t Gelooft Gods woort groot ende smal
Geeft hem prijs ende eere
Hy wil alleen de Rechter zijn
1 Wat ziJ' ook tar hand narnen deden .
2 Een nog grooter wonder wordt biJ' de executie van David verhaald, fol . 17 ro.
Zie over dat wonder ~'aloof aanteekening 2 aldaar ;~ die op fol. 5 vo • en nog in 1582
biJ' de Staten van Holland Doops9ezinde Bjdragen,
1899, bl . 142..
.
3 Om hat wonder natuurlJ
i'k to verklaren - bedoelt de vervaardiggar van dit
lied -- verzon men, dat er g een bout genoeg op den brandstapel was geweest ,
evenals de over riesters orn airs bet ledige graf van Christus en dus aan de opstanding bet wonderdadigen to ontnernen verzounen hidden, dat de discipelen bet
lichaam hidden
estolerr . Intrrsschen 'tgeen liier als een verzinsel wordt voor esteld is inderdaad to Gent biJ' de oll'erande van David en Levina voorgekornen
~
zie de aanteekening op fol . 17 ro .
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Sijn kinderen helpt by wt de pijn
t Wie mach tegen hem vechteu.
Alsmen dit liedeken eerstmael sanck
Bat was op Palmen daghe
A1 hooren wy alsulck geelanek
Laet oils dock niet versagen
0 Vader helpt ons ester noot
V kinderen cleyn ende groot
Door Christum onsen Heere .
(I

Na de wijse : De Dley staet nv
in zijiien tijt .

DRoefheyt wil ick nv la,ten staen
En singen met verblijden
1 De terechtstelling dezer beide vrouwen heeft dadelik
J veler aandacht getrokken zeker vooral door het ongewone geval dat hier Personen van adel ter zake van
haar anabap tiste ketteri
had zich
J den flood leden . De ridderschaP van Overisel
J
met de zaak bemoeid de landvoogdes er over geschreven Inventaris Amsterdamsch
doops9ezind archie , I no. 28,
2 291 ,; en reeds in 1545 -13 November 1544 warm
ziJ verbrand - verseheen Emn New Lied von zweien Jun9lc rawer, vom Adell
zu Delden drey meil von Deventer verbranth, Jm Those, Em newes liedt wir
heben an »Nun lasst uns frolich lichen an" zonder naam van laats of drukker,
maar spoedig daaroP to Neurenberg en to Zurich herdrukt en door Rabus in zinc
J
Histories . Der . . Gottes Zeu en . . U . Mart rern u . s. w . Der Dritte Theil 1559,
oPgenomen . Een ander gedicht, nAllhie will ich ubersummen, Was ich in kurtz
hab vernumen" is eveneens door Rabus of edrukt, Zie verder Biblio rap hie 1
P 647 ,• II, p . 552-559 . Rabus verzoekt ieder, die over deze of over andere historien uitvoeriger bescheid weet, hem dit merle to deelen of het zelf uit to geven .
In 't nederlandsch bestaat behalve bet bier voorkomende aDroefhe5yt wil ick nu
later staen" ook in vele latere bundels ; vertaald in den Auszbundt : aDas 17te
Lied . Emn ander schon Lied u . wunderwurdige Geschicht von zweYen Weibsbildern ,
hey welchen Gottes Liebe uber alle Ding~ starcker darn der Todt gewesen . Geht
in der Toler Melodev, zu Delden im Niederland geschehen : aTrawren will icli
stehn lasses" nog een ander op beide vrouwen : »Ick heb droefheYt vernomen" ,
reeds in de Veelderhande Liedekens van 1559 en in tal van latere liedboeken zie
Wieder), ook in Emn schon Gesan9buchlein, 1565-69, pAch Gott, ich mag wohl
trawren"zie Wolkan .
Voorzoover ik zien kan, zin
J uitsluitend aan den inhoud van deze liederen alle
berichten over Maria en Ursula ontleend . Men vindt ze biJ' BlauPof ten Cate ,
Geschiedenis der Doops9ezinden in Gronin9en enz . II b1 . 14 tot 17> en de daar
op gegeven schrivers
. Ursula, de vrouw van Jan van Beckum bi J Delden , was
J
eene freule von Werdum-Godens eene familie, die to Werdum bi JEsens in Oostfriesland haar stamslot bezat . Vol ens de duitsche liederen herhaalde zich aan
beide vrouwen het wonder van Frans van Bolsward zie aanteekening 2 op fol .
5 ro : de liken
bleven o1' den brandstaI'el ongedeerd, ziJ' werden sPoedih door
J
daarvan . Maar het
vrome Christenen toeg edekt . De hollandsche liederen zwigen
J
Groot Od'erboek van 1617 brengt, hi . 842> een ander bericht > in de volgende druk-

Acto, 9, a, 5 .

["° • 3•] ')
Van tweJof-

tFouwen van
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Beckom, genaemt Mani
ends Vreel, to
Delden verbrandt, Int
Jaer. 1544, in
Nouember .

Mat .26 . e . 46 .
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Van Mary van Beekom hef ick aen
Die om (hods woort moest lijden

Haer moeder dreefse ten huyse wt
Het quam int stieht van Vtrecht ouerluyt
Den Stadthouder ginckment vermonden
Dus heeft by na haer gesonden.
Gosen van Raesvelt quam gedraeft
Om deea Jonekvrouwe to vangen

* Met veel mannen gestoct gestaeft
En grooten prael behangen
op Beckoms hugs daer Mary was

Sy moest opstaen vant bedde seer ras
Act . 21 . b .13 .

En met Raesvelt heen trecken
- Sy was bereyt sonder schrecken .

Sy siende deer menich man subijt

Sprack aen haer broeders vrouwe

Wilt ghy mede reysen nv ter tijt
En my geselschap houwen
Vrsel deer op antwoorde vry

Phil . 4 . a . 4 .

Ick wil geern trecken met dy
Wil Jan van Beckom dat lijden

Wy willen t in den Heere verbljden .
Ale Mary dat van haer broeder begeert
q-af by consent in desen

ken en ook door Van Braght overl;'enomen . Twee ~trouwe broeders", Bartel en
Gerrit hadden 't bJg
i' ewoond, dat Maria van Beckum met hare schoonzuster o P
het huffs to Delden was geofl'erd . ZiJ ' hadden toen Maria hooren zeggen : de Paal
waaraan ik gebonden ben, zal later nog ~'roenen ten bewiJ'ze dat ik om de waarheid liJ'd . En inderdaad, toen ziJ' een Poos later weder eens near de t ;erechtsPlasts gingen, zagen ziJ' aen den Paal groene loten . Beiden woonden later to
Antwerp en en en vertelden dear dit geval aen den oudste Hendrick van Arnhem
die hun bedaard antwoordde : nlk soude ulieden sulcks niet durven na segghen ."
Bartel is c. 1550 to Berchem biJ ' AntwerPp en onthoofd • Gerrit near Amsterdam
etrokken, wear hiJ' ook is overleden .
~'
Prof. De Hoop Schefl'er heeft het eerst, geloof ik, de meening uitgesPToken en
daaraan algemeenen inganh' verschaft, dat beide vrouwen DavidJ'oristen waren .
Ik wil het wel gelooven : J'uist in het OveriJ'selsche ontbraken in die J'aren dezen
niet • maar waaruit miJ'n leermeester die zienswiJ'ze heeft ofgeleid west ik niet
en ken ik niet gissen. Toch niet uit hear verlangen near het martelaarsschaP?
Dat reeds no . 1 1563 van het Lietboecxken aen een lied op hear eens Plasts gof ;
dat dit en het andere lied boven vermeld in oude dooPsh'ezinde kringen PoPu lair ziJ'n geweest •, dat de ~'enoemde Bartel en Gerrit dat verhaal over hear als
over hunne geloofsh'enooten dezen : dit alles Pleft zeker meer er voor hear voor
DooPsgezinden to houden . In 1545 waren er onder dezen nog van zeer onderscheiden snort en richtinh' ; en waren, 't bliJ'kt nit den striJ'd tusschen Menno en
David Jorisz . J'uist toen en kort daaroP gevoerd, de grenzen nog niet scherP ofgebakend die de aanhan ers van den een van die des anderen scheidden .
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Dus heeft Vrsel die vrouwe weert
Trou yen haer suster bewesen
her was de liefde int herte groot
* Stereker dan die bitter doot
Ja vaster dan die Helle
0 lieffelijek versellen .
Haer moeder tot haer gecomen was
wt Vrieslant i) seer verre gelegen
Met hare $usters op dat pas
Dit en mocht haer niet bewegen
Sy heeft genomen haer afscheyt
Van haer moeder sonder verbeyt
t Sy vercoos ongemack to lijden
En tooth met haer luster ten strijde .
Sy zijn geuoert na Deuenter waert
Voor de blinde Sophisten
Smenschen geset na haerder aert
Brachten sy voort met listen
Wy houden aen (hods woort met vliet
op sPaus genet aehten wy niet
Want deer door (sonder falen)
Die gantsche werelt dwalen .
Broer grouwel 2) is ooc gehaelt deer by
Hy wildese vele leeren
Maer na tbetaem en conde by
Tzijn niet schriftelijck beweeren
Doen hyse niet ouerwinnen en cont
-I- De Duyuel spreeet wt uwen wont
Sprack by ter seluer vre
Heen wech, heen wech na den vuyre .
Sy hebben haer hoochlijek t verblgt
Dat sy weerdich waren beuonden
Te lijden met Chriato gebenedijt
Sy loofden Godt ten dien stonden
Seggende : No is ons geschiet
Dat sy van Christo hebben bediet
-I- fly moest een inhebber wesen
Des duyuels, so wy lesen .
4 Dit is dun de moeder van Ursula >; niet die, van welke in het eerste couplet
wordt gesP roken . Friesland is Oostfriesland ,; van het slot to Werdum bi'~ Esens .
2 Bernard Grouwell of Gruwel, prior van het convent der Predikheeren Dominikanen to Zwolle . Het uitvoerigst handelt over hem Dr . C, Hills Ris Lambers ,
De Kerkhervormin9 op de Veluwe, 4890.

Fol . 6r0 .
Cant . 8 . a. 6 .

Heb,11 . C . 25 .

Joan . 8, e . 48 .
Act, 5 . e. 42 .

Joan . 8 . e. 48 .
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Fol. 6 V0 .

Mat . 16 . e . 16 .
Act. 2 . C . 41 .
8 • d • 37 •
tEph . 4 . a . 5 .
Gala . 3 . c. 27 .
1 .Pet. 3 .

C.

21 .

Mat. 26 . C . 25.
a Exo, 20. a . 4 .
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Daer na brachtmense op dat hugs
Te Delden hooge van mueren
Om af to trecken met confuye
Bedreuen sy veel cueren 1)
Dies hadden sy seer cleynen lof
Sy deden wt tBorgoensche Hof 2)
Een Commissarius daer comen
Om die vrouwen to ontvromen 3).
Doen by gecomen was daer by
Dede by voart seer schoone
Maer dopgeproncte cremery
Mocht gelden niet een boone
Van Missen was 4jn fondament
Des Paus statuyten sonder ent
Daer mede cond by niet halen
Tegens de Sehrift, by moeste falen .
Voort heeft by haer geuraget snel
Oft sy wederdoopers weeren
Neen seyden sy, wy zijn eens wel
Gedoopt na Chriatus leeren
-I- Want den geloouigen de Heer
Pat beuolen heeft na en veer
* So deden dApostelen hier op aerden
Na tbeuel Christi van waerden .
Daer mach maer zijn -h een doope recht
Als de schrift ons tuycht seer schoone
So wie hier mede is beweeeht
-F Heeft aengedaen Chriatum ydoone ')
Onstraffelijck in leuen en leer
Door den heyligen Gleest van den Heer
* Dits haer consciency een vast verbonde
Waer door sy staen op Christus gronde .
fly vraechde oft sy int Sacrament
Oock eten Godt geheele
floe moecht ghy vragen dock so bleat
1- Vant Auontmael houden wy vele
-4- God en wil hebben geen gelijck
1 Om haar van haar ~,~eloof afvallig to maker wendden ziJ' veel zorg aan, rnaar
met d, i, tot hunne eigere verwarring, heschaming .
2 Uit Brussel dus .
3 Den cooed to doer verliezen .
4StoP woord om 't riJ'm ;~ eigertliJ'k geschikt > bekwaam > schoon.

[llO. 3 .]

513

EEN LIEDEKEN VAN TWEE JOFFROUWEN .

Op aerden noch in hemelrijek
* Ick bent, ick bent, anders geen meere
Spreeckt by door dea Propheten leere .
Oock vinden wy beachreuen fijn
Hoe Chriatus heeft nagelaten
Tot gedenck zijns doots, broot ende wijn
Dat by gaf zijn vleya tot onser baten
~ So vaeck wy willen breken dit broot
Sullen wy spreken van zijnen doot
So ons tuycht Paulus leere
Tot dat coemt Christus de Heere .
Als sy nv hielden voor kettery
A1 dat Paus oyt in stelden
So is derthiene Nouembri
Die Banck gespannen tot Delden
Mary en Vrsel quamen saen
Voor Pilato ende Caypha staen
Daer sy ter doot werden verwesen
Maer sy verblijden haer in desen .
Nv geschiet oils na Christus leer
-I- Dat die Discipel niet to bouen
Gaet zijn Meester, oft knecht de deer
Dus gingen sy GFodt louen
Alst volek haer bestandicheyt each aen
Storten sy so menigen traen
Doenmense voerde na die staken
Songen sy met vruechden en epraken .
* Screyt niet om tgeen datmen one aendoet
Wy lijden niet ale toueneeren
4- Of ander misdaders, sprat Mani vroet
Maer by Christum tzijn is one begeeren
Gelooft sy Godt dat wy die stout
Beleeft hebben, seyden sy int rout
~ Bekeert v, blijft op (hods woort staende
So salt v eewich zijn wel gaende .
Doers nv die tijt des lijdens quam aen
Heeft Mani blijdlijek ontloken i)
Lieue Buster den Hemel is opgedaen
* Als Stephanus heeft gesproken
Dat wy nv lijden in t corter tijt
Dies eal one siel eewieh zijn verblijt
1 } Ontvouwen betui en .
II .

Eea. 43 .b. 1l .
46
.
.8
.a
Fol . % r° .

1 .C011
r. .c .25.

Mat, 10, c . 24
Joan . 13.b .16 .

Lnce . 23 .e .27 .

1 .Pet . 4. b .15 .

E7e .18 . d . 30.

Acto . 7 . f. 56 .
t 1 .Pe.1 . a . 6 .

33
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En met Christo ons Bruygom leuen
-1- Dus wil ick v de cus des vreeda gheuen .
Sy baden God inden hoogen Throen
* Vergheeft haer dock de sonden
Want sy niet weten wat sy doers
Noch hoordemen haer vermonden
De werelt is nv seer doof en bunt
Ontberm dy ouer dijn dochteren en kint
En laet ons niet van dy wijcken
Neemt ons aiel in dijn eewich Rijcke .
Eerst namen sy Mary, die badt seer soet
Douerheyt souder verdrieten
Pat sy doch dat onschuldich bloet
Niet meer souden vergieten
Sy viel op haer knyen ter veer
En sprack haer ghebedt a1 totters Heer
Vyerich in haren nooden
t En bad noch voor die ha.e r dooden .
Daer na spranc sy met vrijen moet
op den houte met verblijden
Iek macht vertellen niet so soet
Als sy bereyt was to lijden
Dy Christo heb ick ouergegeuen my
En weet, dat ick eewich leuen sal met dy
* 0 Vader in sHemels foreeste
In v handt beueel ick mijn geeste .
De Heneker vloecte met quaden moet
Die keten was niet na zijnen sinne
Och orient, denet hoe qualijc dat ghy doet
Sprac sy wt vyeriger minne
Mijn lichaem en is des weerdich niet
Dat Christo daer ouer lastering geschiet
4- Betert v leuen tot deser stonde
Dat ghy niet brant in hellen gronde .
Die Predicant t) was daer ontrent
Die een Leeraer is tot Delden
Ay heeft Vrsel omgewent
14Iaer sy keerde haer met gewelde
Laet my sien deynde myns austere soet
Sprack sy al wt een dringent gemoet
Want die heerlijcheyt daer sy sal ganghen

2.Cor.13.b.12 .
Fol. 7 v° .
Luc. 23 . c . 33 .
Acto . 7 . f. 66 .

Acto . 7 . f . 60 .

Luc. 22 . d . 46 .

Acto .7 . f.59 .

Mat . 4, b . 17 .
Mar . 1 . b . 25 .

1

Zie aanteekening 1 op foL 4 ro .
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Begeer ick van herten to ontfangen.
Sy quamen haer naerder by cant
En vraechden met practijeken
Haer suster was deerlijek verbrant
Oft sy niet wilde afwijeken
Neen, om den doot die ghy my aendoet
Wil ick niet ouergeuen deewich goet
Sout ghy my van de waerheyt drijuen
Neen, by Christum wil ick vroom blijuen .
Men wilde noch eeren t) Vrsel soet
Brengende tsweert ter handen
Neen, sprack sy, mijn vleys is niet to goet
Om Christum to verbranden
Segt Jan van Beckom goede nacht
Heeft sy tot een van haer Meyers gesacht
-I- Dat by Godt diene sonder vresen
Ick eal Godt een offer wesen .
Als Vrsel quam den houte ontrent
Sloech sy hare handen to gare
t Onse Vader die zijt in sHemels tent
Ja, sprat die Paep, daer vintmen voorware
Dat 2) ick hem daer soeck in desen noot
Moet ick steruen den tijtlijeken doot
Woud ick hem int broot bekennen
Ick mocht mijn leuen verlengen .
Doen Vrsel trat opt houte vry
1st haer onder die voet ontgleden
My dunct ick valle af, sprack sy
Seer ras hoorde die Tyran de reden
Hy riep, hout, sy afwijcken wil
Neen, dat block ontgaet my sonder geschil 3)
In (hods woort wil ick niet beswijcken
By Christum blijf ick stadelijcken .
Dus zijn dese Schaepkens totten ent
Beyde ~ volstandich gebleuen
En hebben met haer doot present
(hods woort een zegel gegeuen
Sy zjjn met grooter lijdtsaemheyt
Door gestreden in vromicheyt
En hebben ons gelaten
7
2

Een minder smadeliJ'ken flood aandoen : onthoofden in plaats van verbranden .
Omdat .
3 Zonder t w j fel .

Fol . 8 r° .

Luc. l . f. 69 .

Mat . 6 . b . 9 .

Mat . 10 . b. 22 .

Fol. 8 v0.
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Een exempel, wilt dit eaten .
0 Heer verhoort doeh ons geclach
Wilt dese * dagen vercorten
Mt . 2 4 . b . 22 .

t En uwen G}eest sonder verdrach i)
In onse herten storten

tJoan .l5 .c.2G .

GFeeft ons ooc stercheyt in der hoot
Aldus to strijden totter doot
Pat wy met groot verlangen

* Die croon met haer ontfangen .

4.Eed . 2 . e.43 .

no .

.

2

an vier vrome hrietenen
ogenaemt
rig
outer
rietken ande
Naenken,ande
doer na noch
een, genaemt
Kather"Jn,pi
to
gheoffert
heat intJaer
1551 .

Q

Na de wijse : 0 Sion wilt v vergaren .
DOemen vijftienhondert sclireue
Daer toe eenenvijftich iaer
Doen werden berooft vant leuen
Vier vrome Christenen voorwa,er
Te bent al binnen der Stede
Daer worden sy verbrent
Sy leefden met God in vrede
En bleuen volstandich totten ent .
Van Lier zijn sy gecomen
Een stadt al in Brabant
Te (dent zijn sy vernomen
De hooftatadt in Vlaenderlant

Mat . 10 . b . 22 .

Daer werden sy verraden
Van een Judas met zijn knecht
Haerder vier vry onbeladen
Beleden haer gelooue recht .
geleyt $ijn sy wt haren huysen
Al op des grauen Steen
Sy gebruycten geen abuysen
blaer beleden de waerheyt reen
Daer hebben sy gesongen
Menich schoon geestelijek sanek
Met vriendelijeke tonghen
1 Zonder uitstel .
2 De crimineele sententieboeken van Gent ontbreken over de J'aren 1540--t554 .
BiJ'zonderheden betrefl'ende deze martelaars kennen wiJ ' dan ook niet, behalve die
welke in het lied worden vermeld . ZiJ' waren alien uit Lier, waar ook a1 het J'aar
to voren eeniga Doop~
s gezinden waken ngeexecuteerd : fol . 32 vo van dit Lietboecxken . Zie vender Biblioqraphie > I > p . LXXVIII suiv . ;> Bergmann, G esehiedeyais der
stall Lkr, 11873, bl . 204 .
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Godt schenekende t lof en danek .
Veel Monicken ende Sopbisten
Hebben haer geuallen aen
Oft syse met valsche listen
Mochten brengen van de rechte baen
Maer de Christenen naet betamen
Wederstondense met Godts woort
Bat sy haer moesten schamen
* Die soecken der sielen moort .
Sy hebben haer ordeel ontfangen
Nae des Keysers Mandament
Om dat sy zijn afgegangen
Tvleyschelijeke Christendom blent
En in G}odts ghemeynte ghetreden
~ Die doort Woordt Godts gheestelijek baert
* Na tgheloof een Doopsel beleden
Van gheen Kinderdoop die Schrift verclaert .
Op den dach dat sy steruen souden
En dat ordeel hadden ontfaen
Haer liefd en sachmen niet vercouden
Maer als vrome ghetuygen staen
Dits den dach heeft Naenken ghesproken
Daer my so lang na heeft verlanet
Goris, Wouter, en Grietken ontloken
Haer monden, en hebben God gedanct .
Sonder worgen t) zijn sy verwesen
Te branden elck aen eenen ataeck
Doen seyde die vrouwe ghepresen
Wy dancken v Heer van dese saeck
Grietken sprack met goeder meenen
Spaert drie staken R.aetsheere bemint
Alle vier steruen wy wel aen eenen
Want geestelijck zijn wy alleens ghesint .
Acht Monicken zijn daer ghecomen
Om to quellen dot Godlijck saet
Maer sy hebben niet aengenomen
Der valscher Propheten raet
Trect wt v lange cleeren
Heeft Grietken tot haer gheseyt
t Eer ghy een ander wilt leeren
Maect v seluen doeh Beret bereyt.
1

Verzwaring van de doodstraf . Zie aanteekening~ 2 op fol . 245 vo hierboven .

Heb.13 . c.15 .

Fol. 9 r°.
Joan . 10. a . '2 .

i .Pet. i, c . 23 .

Mat. 28 . b .18 .
Mar . 16. b.15 .

Rom . 2, a 21 .
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+ Ps. 44 . r, . 23 .

Rom. 8 . d . 36 .
Fol . 9

v0 .

2.Pet. 5 . c . 2L .

2. Co . 13 .6 .11.
1 .Ye . 5 . b . 14 .
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~ Als slachachapen zijn sy geleydet
Ter Boot als Paulus leert
Vrywillich daer toe bereydet
En geensina wraecke begeert
Die Monicken gingen mede
Blijft achter hebben sy geseyt
Wy kennen v wel, laet ons met vrede
Pant v to hooren zijn wy niet bereyt .
Op tschauot quam Joris eerstweruen
En sprack totters volcke seer bly
Weet dat wy niet en steruen
* Om diefte, moort oft kettery
Dit selfde Naenken seyde
Doers werden die Monicken gram
Daer na men Wouter opleyde
Saechtmoedich als een lam .
Daer na zijn sy alle viere
Geuallen op haer knien
In gebeden na Christenen maniere
Daer het brantoffer soude geschien
Sy custen malcander ter steden
Seer vriendelijek aenden mont
t A1 met den cus des vreden
Dit was die laetste stont .
Totters volcke sachmense spreken
Vriendelijek met bljden gelaet
Twelck de Monicken wouden wreken
En stonden voor haer seer quaet
Een wten volcke riep daer tegen
Hoort ghy Antechristen verwoet
Staet achter wten wege
Laet de vrouwen spreken soet .
Wouter sprack ter seluen tijden
Borgers Van Gent hoort mijn vermaen
Weet dat wy niet en lijden
Als Ketters ofte Luthriaen 1 )
7 De flu volgende reels
klinken tameliJ'k kras . ZiJ ' hebben ook de aandacht
~'
getrokken van Brandt Historie der Re ormatie I bl . 163 . Het lied komt het
eerst voor in ons Lietboecxken, 1563 •~ in dien tiJ'd maar licht reeds in 1551 'waarin
deze woorden heeten to ziJj n gyresPToken,
keiiden althans in Zuid-Nederland velen
~
het onderscheid zeer good tusschen de Doo psgezinden en de ewone luthersehe
of sakramentiste kt~tteriJ', hiJ'helsch maar zonder strenga levenstucht ; ten rninstt~
Flit laatste wordt burs bier door ~leze wt l stren ge Mennisten verweten . Zie ook
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Die in deep ' hant den pot met bieren
In dander hebben dat Testament
(hods woort in dronckenschap hantieren
Daer door die waerheyt wort geschent .
By der keelen zijn zij opgehangen
Met eenen strop, maer niet verworcht
Daer sy nv waren int bedwangen t)
Hebben sy voor malcander gesorcht
Seggende : Laet ons vromelijek atrijden
Want dits onse laetste torment
her na sullen wy verblijden 2)
Met (hod in vruechde sonder ent .
Nv hangende in de pijne
Eer het vyer aengesteken Overt
Viel G}oris wt den stricke zijne
Daer na beuinck het vyer seer hert
Wouter seggende wt tbenouwen
Och broeder 4jt wel gemoet
Doen riep Goris met vasten betrouwen
4. Sterct mijn geloof, O Heere goet .
Sy hebben haer offeranden
Na des Heeren woort gedaen
Seggende : * Vader in uwen handen
Wilt onsen Geest ontfaen
Haer geloof is int vyer ten fijne
t Alst gout geproeft seer net
Niet - vreesende voor die pyne
Geen torment heeft haer belet .
By de Heeren van aKeysers Rade
Zijn dese vier moorden geschiet
Die Stadtheeren van suleke daden
Hebben haer oock gewachtet niet
Sy gingen haer besmetten
Aen een onnoosel Lam
Acht dagen daer na in hetten
Des vyers een vrou haer egnde nam .
Doen dese in geuanckenisse
Van de Monicken Overt gequelt
Sprack sy met woorden gewisse
Om mijn geloof werde ick gestelt
»Herdoopers" naast nSacramentarissen" op de plants in aanteekening 1 op fol .
1S vu aangehaald .
1 Nood droefheid,
'Z Heelt ook intransitieve en reflexieve beteekenis .

Fol. 10 r° .

Luo.17, a . 5.
Luc. 23 . e . 46 .
Sip. 3 . a . 5 .
1 .Pet . i . b . 6 .

5`LO

Luc . 13 . a . 3,
Fol. 10 v° .

Mat. 10 . C . 28 .
Luc . ll . a. 4 .

1 .Cor .1 . a . 4 .
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Aenn een staeck en laet my verbranden
Wat cult ghy voor v gelooue doen
t Betert o oft ghy coemt in schanden
Meret dock aen dese vrouwe coen .
gatherijn was harm name
Haer oordeel heeft sy ontfaen
Leuendich to etaen in des vyers v ame
Als die vyer') hadden ghedaen
Dus zijnse met haest gegangen
Een broeder staende in haer gemoet
Booch neer ter aerden met verlangen
En hebben maleander vriendelgck gegroet .
Na techauot ginek sy sonder leyden 2)
Sy sprack : Wilt mijn handen ontdoen
Pat ick my tot bidden bereyde
Pat my die Eleere mach behoen
Sy knielde met haer handen tsamen
Dede Godt een vyerich gebet
Om stercheyt in aijnen name
Dat gaf by haer oock onbesmet .
Sy Overt aen den staeck gebonden
(GFesteret door Gi-odes geest)
* Niet vreesende het verslonden 3)
Spraek cloeckelijek onbeureest
Voor het gelooue warachtich
Worde ick ten vyere geleyt
Wat ghy my to doen zijt machtich
Ben ick vrymoedich to lijden bereyt .
Als sy aen den staeck was gebonden
Den verleyder ginck haer toe
Om zjnen deessem to vermonden 4)
Swijcht, v quellinghe ben ick moe
Sprack sy, wilt v troostens vermijden
Troost v seluen, laet my met vreed
Want om, wiens Name ick bier lijde
~ Troost my nu op deser steed .
Sy riep met vasten betrouwen
Tot G}odt in Karen noot
Voor aller menschen aenschouwen
1 Foutief . De andere drukken hebben terecht »vier" de vier reeds eexecu.
teerden .
2 Zonder dat •e rechtsdienaars haar vasthielden .
3 Verslinden om het riJ'm : toch komt het ook in proza voor.
44m ziJ'n zuurdeesem, ziJ'ne leer voor hair nit to sPreken .
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Is sy verbrant totter doot
Icier a,f wilt v niet vreesen
Ghy die Gods woort bemint
-{- Icy en laet die zijne geen wesen
Went door 4jn liefd hijt al ontbint ') .
Ghy Ouerheyt wilt doch ontwaken
TIoe blijft ghy dus lange verblent
Aet zijn to wonderlijcke saken
Pat ghy hem niet en' kent
* Die v de macht heeft gegeuen
Te voeren dat wereltljjcke sweert
Pie ghy vermoort en nemet leuen
Sgn Christo lief ende weert .

Q

Fol. l l r° .
14 . b .

18 .

~~P

a• 4 •
ELUm . 13 . a . 1 .

Na de wijse : De DIey staet nv
in zijnen tgt.

ICk sal met vruechden singen eon Liet
Wilt o daer in veriolijsen
1 Verlossen bevrJi'den ; of : er een einde aan make)) .
2 Zie over het ra dschrift
))Van drie vrome Christenen"p
aanteekening 2 0
~
fol . 88 vo van het Offer des Heeren bl . 183. Zooals daar is vermeld luidt het in de
eerste uitgaaf van het Lietboecxken, 1563 dus 9 J'are)) na het gebeurde : ))Van
drie vrome Christenen
enoernt Jan Pluen ende Peter Derwelcker Brief ende
ijn gedoot
BeliJ'dinghe staet, Fol . cv ende cxxJ' ."van het Offer des Heeren ))ende zJ
tAntwerAen jnt iaer 1551 ." In die uitgaaf staat dan ook bovenaan de bladziJ'den
))Een Liedeken van Jan Pluen ende Peter ." Maar in No . 2 1566 is dat randschrift

al geworden : ))Van drie vrome Christenen", al is ))Een Liedeken van Jan Pluen
en Peter" nog boven aan de bladzJi'den bliJ'ven staan. In No. 3, 1567 hetzelfde korte
randschrift maar hovmaar de bladzr Jden : ))Van iiJ
"' vrienden ." En in het eenige
bekende exemPlaar van NO . '1 ziJj n de ))amen in het randschrift zoowel als aan den
bovenkant der bladziJ'den met de pen doorgehaald . Toch most het lied op deze
drie manner ziJj n gedicht en ziJjn die veranderingen alleen to verklaren als ,evol g
hiervan dat de uitgevens van ors Lietboecxken na 1566 hen liever niet meer genoemd zagen ;, hen, wier aandenken maar al to zeer aan een voorsPel van de
beeldstormeriJ' van dat J'aan deed gelooven
. Er is toch geen tinder drietal to Ant~
wenP en geexecuteerden,
op vie de verzen betrekking kunnen hebben . De Biblio~
9ra phis vergist zich in hare meening > II h . 707 > 708 > dat ziJ' ziJjn geweest Jan
Lievens 14 aug. en Peeter Van den Broecke, 18 aug. 1550 aldaar levend verbrand
Antwerpsch Archievenblad > VIII hi . 389, 390
benevens een ongenoemde lakenbereidersknecht > die toe)) Peeter Van den Broecke zolp de groots Meerct in het vier
gaen soude, hem quam cussen, hem vermanende dat hY vromelYck soude stnYden tot
der flood • desen wirt terstont ~
gevanghen ende DYnsdach 20 aug, daernaer
wirt h
Y
oock gebrant, sonder dat hY sYn dwalinghe aft'gaen wilds" . Zoo verhaalt het Antwenpsch Chrony,'e
k7 > dat echter van Jan Lievens niet west terwiJ'l de antwerPsche
hoeken der Hoooer
Vierschaar zoo min als tie schoutsrekeningen jets van die))
n
voldersknecht vermelden . Doch het lied handelt uitdrukkeliJk niet over twee ,
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Mat . 27 . a . 25 .

Fol . ZI

V0.
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Van dat tot Antwerpen is geschiet
A1 tot des Heeren prijeen
Ick bid v, en verschrict v niet
Met anegte oft met swaer verdriet
Maer wilt met herten mercken
Hoe God die zijne can stercken .
Achab ende die Priesters Jesabel
Die saehmen daer vergaren
Um doen den Christenen gequel
Die binnen Antwerpen waren
Sy zijn geweest so seer verwoet
Dat sy zijn gegaen met wreden moot
A1 voor den Maregraef clagen
Sy woudent niet langer verdragen .
Doen sy die clachten hadden gedaen
Moest by deep oft dander kieeen
Dat by de Christenen souden vaen
Oft zjjn Officy verliesen
t met Pilato by hem beraet
Wattet hem iaerljcks wel beet
Het docht hem beter al voren
Te branden Gods wtuercoren.
Hy heeft een corten raet bedacht
En zjjn Schaerianten 1 ) gesonden
Die verspieders hebbense gebracht
Ter plaetsen deer sy drie vonden
De Heer heeft deer zijn werek gewrocht
Sy hebbense so seer gesocht
God deed haer oogen verblinden
Sy conden deer geen meer vinden .
Dyer is wit sonderlincx geschiet
Een Meysken ionck van Jaren
Viel wt een venster sonder verdriet
En ginct sommige broeders verclaren
De dienaers hielden haer so stil
maar over drie to gelJi'k g•edooden . En nu ziJjn we! 21 October 1551 to Antwwerpen geei 1
drie maar viJ'f Anabaptisten geexecuteerd, zie aanteekening 2 aP fol . 85 ro van het
Offer des Heeren ,; maar onder dezen behooren J'uist de dri e genoemden brJ elkaar. -Het Groot Offerboek van '1615 heeft van dit vriJ ' kleu rlooze lied ec enals van al de
liederen nit het Lietboecxken een bericht gemaakt err het ge beurde in 1550 gesteld . Alle volgenden names dat over, ook Van Braght, die e chter het Jear 1551
noemt . • De names Jan Pl uen en Peter vermeldt geen van lie later en . NatuurlrJk
~
niet : ziJ' readhlee~,~den zeker uiet No . 1, 1r~fi3 maar en tier Jan
'
ere drukhen van
het Lietboecxken,
1 Ser eanten .
L

.
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Met eenen voorbedaehten wil
Sy meynden de Christen met hopen
op die vleyschbanc to vercopen .
Jan doutste dede een schoon vermaen
Sijn vrou om haer kinder to leeren
Met geen valsche leeraers sy om sou gaen
Din die hebben die vrees des Heeren
Sy spraken alle drie onbelaen
Om die vrouwen niet to verelaen 1)
* Nv moeten wy ons verblijden
Dat wy weerdich zijn to lijden .
Sy waren also seer verblijt
Met malcanderen gelijcke
0 Heere lof moet v zun altijt
Dat v glorie sal blijcken
Sy custen malcander alle drie
Alsulcken vruecht en sachmen nie 2
Sy loofden des Heeren name
Verbreydende zijn fame .
Een groote vruecht is deer geweest
In * Annas hugs van Papen
En die t Cooplieden daermen of leest
Gingen deer ghenoechte rapen
Sy eeyden totten Marekgraef danek
Nv zijn sy in yser geclanek
Sy en sullent niet ontcomen
Of tleuen wort haer benomen .
Roept nv v Sophisten ouer al
Laet v trompetten blasen
(shy Pharisees sonder getal
G}hy Babylonische Hasen 3)
Ende alle ghy Saduceen
Vergadert v alle by een
En drinct nv als to voren
Van tbloet der wtuercoren .
Subtijl wares sy alle pleyn
Die Marcgra,ef met zijn Papen
En veel Doctoren int gemeyn
Quamen tut die arme schapen
Van Lueuen ende oock deer by
Sy meyndeu vole kettery
2) Nooit .
1) Zij spraken onbezwaard ors niet de vrouwen cerslaben to makes .
3) Zie over dit scheldwoord (bloodsard ; een gek ; enz .) het Woordenb . der ned. teal.

Act . 5 . e . 42 .

Joan . 18 .b .12 .
+Apo .18 . a. 3 .

Fol . 12 r° .

5`L4

Lnc. 21, b . 14 .

Fol. 12 v°.
Mt. 28 . b . 18 .

+Mt .26 .c .15.
2 .Cor .ll .a22 .
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En valsche leer wt to rooden
Maer ten wasser niet van nooden .
Coemt Marekgraef en vertelt de reen
Wat wonder dat ghy hoorden
Doen ghy to samen waert by een
Hoe lieffelijck sy antwoorden
Ende al met des Heeren woort
Dus waert ghy met o geleerde verstoort
En met toornicheyt ontsteecken
Sy en condent niet ~ weerspreecken .
Sy vinden haer bedrogen pleyn
Die haer tegen (hods volek stellen
Sy beroemden 1 ) groot ende cleyn
Die Christenen neer to vellen
Maer het viel haer also suer
Te strjjden tegens die echriftuer
Het wort haer al aengewesen
Sy mochtent seluer lesen.
Sodanigen goeden getuychenis
Heeft die Marcgraef van haer gegeuen
Bleef ick veerthien daech by haer gewis
Iek soud met haer steruen en leuen
Want ick hoorde met claer bescheyt
Pat de Schrift andera niet en seyt
My verwonderde bouen maten
Van der ionger mannen praten .
Een schoon beljjdt hebben sy gedaen
En haer geloof beleden
Vin alle dinck na Schrifts vermaen
Voort Ader aeslacht ter steden
Vant * Doopsel ende t t Sacrament
Door Gods geest int hert geprent
Want daer sy vol of waren
G}auen sy wt sonder sparerr.
Oordeelt ons recht, spraken sy soet
En wilt nv vonnis geuen
Oft dat geloof is recht en goet
Daer voor wy laten ona leuen
Ende willen daer niet wijcken of
En dat al tot des Heeren lof
1 No . 1 4562 »beroemden haer" . Daar reeds en in alle uitt;aven is » hiJ'" voor
~root en klein" uitgevallen .
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-{- Die ons niet en heeft verlaten
Doers wy int duyster eaten .
Sy brachten veel Schriftueren voort
Dat hier is to lanck om lesen
En alle die dat hebben gehoort
Die gauent gelijek to wesen
Doers spraken die broeders alsoo
Hoe zijt ghy doch aldus snoo
Dat ghy de wech des Heeren
Also verkeert gaet leeren.
Hoort wat aprack een Sophiste vry
Dat coemt by suleke plaghen
In geen * steenroots en wipers wy
Met v nv zijn gealagen
Ouer seuen oft acht Jaren tijt
So wil ick noch wel doers profijt
Pan gal ick de waerheyt verbreyden
Maer torts is by van hier gescheyden .
Eylaes (dit was der broeders vermaen)
* Ghy hebt auont noeh uiorghen
Ghy bekent, wy hebben niet misdaeu
Waerom wilt ghy one worgen ?
Doers sprack daer den geheelen Raet
Dat doet des Keysers Placcaet
Die heeft aldus gebooden
Dus moeten wy v dooden .
Roept vry tplaccaet in doordeel snel
Siet wat het v sal baten
04't v dan wel beurjden sel
Ick ducht ghy suit zijn verlaten
Daer door zijn die Propheten gedoot
Ende den t ouden Eleazar grout
1- Die moeder met haer sonen seuen
Worden dus benomen tleuen .
Doers nv de vre gecomen was
Syn sy tsamen opgeresen
A1 na t Stadthuys, daer die schapen ras
Ter doot werden verwesen
Door condemnacy sonder saeck
Te branden elek aen eenen etaeck
So is dat vonnis gegeuen
Om dat sy volstandich bleuen .
Veruruecht waren deer drie gemeen
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Eccl . 2 . b. 12 .

*geuanckenie.

Pro . 27 . a. 2 .
Jar . 4, b.13.

Fe!. 13 r°.

2.Mac .6 .c .i8.
+2 .Mac .7 .a .i .

5`LB

Luc . 23 . e .4G .

+ Mt . 5 . e. 44 .

Mat .10. h . 22 .
Mar.13 . b .13 .
Fo1 .13 vo .

[n~ . 6 .] ')

Van ij . vronwen, genaemt
Mariken ende
Anneken,ende
noch iij . man
nen,ghenaemt
Henric Dircez
Dirc Janez,
ende Adriaen

Corneliez ge
Boot to Ley-
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Den eenen metten ander
Ende oock so were wel to vreen
Vermaenden en troosten malcander
Den Raet die each den ioncsten aen
Bidt den Marekgraef by s~.l v ontslaen
Och neen, spraek by ten tijden
Met mijn broeders wil ick voor de waerheyt lijden .
So blijdtlijck, men macht vertellen niet
Sijn sy aen den staeck getreden
En riepen tot malcander : 0 Broeders siet
Dus reysen wy na~ thuys van vreden
Sy riepen in nooden aldermeest
* 0 hemelech Vader ontfangt onsen ghee~t
~ Sy baden oock voor die Heeren
Verlicht haer ist dat zijt begeeren .
Die ons dit Liedeken heeft gestelt
Hy bidt v altesamen
Dat ghijt niet ydel singt oft vertelt
Dlaer doorsiet de Schrift met namen
-F Want alle Christenen door haet
Moeten van de werelt zijn versmaet
Dus laet one int gebet beclijuen
Pat wy dus voletandich blijuen .
Q

Na de wijse : 0 Sion wilt v
vergaren .

ICk mach wel droeflijck singen
In desen tijt van noot
Want die GFods woort volbringen
Worden ellendieh gedoot
Alsomen mach aenschouwen
Van des werelts wijsen onbedacht
Hoe dat s y mannen ende vrouwen
Dooden bij daech ende by nacht .
Twee vrouwen hebben ay genomen
7 Zie over Adriaen Corneliez. en de beide to ~eli'k
met hem v eroordeelde broeJ
ders aanteekenin
g 4 op fol. 95 ro van het 0 er des Here
e n en ooral
v
die o p
fol . 37 ro hierachter, De terechtstellin
g der beide vrouwe nk an vroe er hebben
van die n naam ziJ~
plaats gal~rep en en Mariken eene der twee ersonen
p
n met
andere leidsehe martelaars door Adriaen Corneliez . ze1ven bezon gen m zi Jn lied ~
ne . 98 van dit Lietboecxleen fol . 37 ro v . ; maar zie a ldaar,
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1st niet een groot verdriet
VPaer dat sy souden comen
En wiaten sy seluer niet
In een hugs dat syse brochten
En settense by een vier
De Sehout haer ondersochte
Maer by vantse jut gelooue fier .
Hy heeft haer voort geuraget
A1 na de Roomsehe Kerck
Sy hebben deer op gewaget
* Ten is niet den Duyuels werck
Nv hoort wit wy belijen
Van uwen grooten Bael
Tis niet din Duyuellarije
En v wercken altemael .
Van tbroot der Papen by taelde
Oft niet en was Godt perfeckt
Deer op sq hem verhaelde
Dattet was een Duyuel bedeckt
1- God en laet hem niet sluyten
In siluer noch in gout
Pus leyden sy deer buyten
Dese twee Jonckvrouwen stout .
Sy ginghen sonder beswaren
Voorby de 4- Babelsche Hoer i)
0 Cuyl der Moordenaren
Sprac sy, 0 Duyuels Choer
Schouts knecht sprack : Wilt my seggen
Hoe spreeckt ghy so hooghen woort
Doen ginck sy hem wtleggen
* batter menich siel wort vermoort .
Men las die eene haer Sentency
Als dat sy hadde verneert
Den Kinderdoop in presency
En haer Sacrament niet begeert
Deer en bouen loopt ghy to semen
t In vergadering, sprack de Raet
Dwelck v niet en mach betamen
Want tis tegen sgeysers placcaet .
Doen sprack sy met goeden aduijsen
~ De Doop coemt den geloouigen toe
4

De St, Pieterskerk die z j o baren we uit de even enis voorbi' kwamen .

den, int Jaer .
1552 . Soect
Adri . Corn .
Belij . Fol. 95.

z .Tes . 2 . a . 9 .

FAa .

66 . a . z .

Act. 7 . f. 48.

Apo .17 . a .1 .
Fol . 14 ro.

Apo .18 .c .24 .

lob . 10 . c. 25.

Mar . 16 . b .16 .
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Act . . 7 . f. 59 .

Fol. 1-1 v°.
Eea . 59 . a . 7 .
Pro . 1, b . lt. .

I.nce . G . c . 22 .
* Apu . E . a .1 t .

4 .Es . 2 . c . 43 .

+ Mat . 24 . a .
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Ick wilt met de Sehrift bewijsen
En waer moecht gh3 God sluyten soe
Hoe en doet ghy ons niet gelijcken
Mijn Broeders en Busters playsant
V6'ant wy van ons geloof niet wijcken
Dat ghy ons niet mede verbrant .
De tweede tot haerder baten
Diemen oock haer vonnis las
Den soudese vry gaen laten
Want sy niet gedoopt en was
Wilt van v gheloof of vallen
Spraken sy sonder confuys
Gelooft gelijek wy alien
En gaet weder met ons thugs.
(shy Heeren wilt dit weten
Sprack sy op dat termijn
Pat v Brootgod de spinnen eten
Pat evil ick niet deelachtich zijn
Na de Poort zijn s3 getreden
Vrolijck, als tot een Feest
En hebben G}odt ghebeden
'k 0 Deer ontfangt onsen gheest .
Dit docht de Ileeren goedich z)
Want sv bleven int hert verwoet
± Iiaer voeten loopen spoedich
Om to storten onnoosel bloet
Alsomen each ghehenghen 3)
To leyden int gemeyn
Drie broedera ter doot waert brengen
aliens namen hier volghen pleyn .
Henrick Dircksz sonder beyden
Die quam al singhende gaen
4- Sa,lich 4jnse die bier schreyden
* Sy sullen blinekende cleeder ontfaen
Men sal haerlieden loonen
Als de Heere selue belijt
En daer toe eewich t croonen
~- Alle die volstandich strijt .
Pits des Heeren Sabbath bequame

1)

moogt giJ' God zoo besluiten ale
4 Waarin in welk zichtbaar voorwerP
meent in uw sakrament to doen ?
2 Niet oils ugoedig'', maar : goed . ))Dit" : n .i . dat ziJ' ten brarndstaPel gingen .
3 Men za ~T het toelaten, laten U
n ebeuren .
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MAN .

Daer ick lange na hebbe gehaeokt
Niet weerdich to lijden voor v Name
Maer Heer ghy my weerdich maeckt
Hy sprack, hoort mijn beurijden 1)
* Ten is om Dieft noch moort
Pat wy her moeten laden
Maer om dat louter woort .
Direk Jansz quam onbeladen
fly sprack, hoort mijn bediet
A1 ist dat ons t versmaden
Alle menschen, daerom God niet
(shy Heeren denct dat hier bouen
- Is een Rechter oueral
Denet vry en wilt geloouen
* Pat by oock eens ordelen sal .
Als by nv stout om strijden
Sprack by : t Dit lijden is niet groot
k Christus moeat veel meer lijden
Die zijn bloet voor ons vergoot
Cracht en macht sal by ons gheuen
Voor zijnen Naem to lijden saen
0 Heer opent haer doogen beneuen
Dat sy int oordeel blijuen staen .
fly sprack, hoort mijn beminden
Wy en lijden om gheene Sect
Anders gheen geloof en suldy vinden
Nv noch finder eewicheyt perfect
* 0 Heer wilt v mijns ontbermen
Sprack by met sherten wensch
Ontfangt my in uwe ermen
My arme sondighe mensch .
Adriaen Cornelisz quam ooek mede
fly sprack, vroom en wel ghemoet
Dit padt heeft Christus voorghetreden
En zijn lief Apostolen vroet
1' De knecht bouen zijn heere
Niet is, als de Schrift belijt
Doen viel by op zijn knien neere
En dede zijn ghebet ter tijt .
Doers by daer hadde geleghen
Met zijn hooft al op de aert
1) Mine beschermin
II,

verdedi in

rechtvaardi in .

1.Pet .4 . b.15 .

Mat . 10 . c . 22 .
Pea. 94 . a . 2 .
Eeai. 3 . b. 12 .
Jude. b . 14.
t Ro . S. b . 18 .
+ Mat. 27 . ~.

Fol. 15 r° .
Mat. 10 . e. 47 .

T.uc. 6 . d . 40 .

34
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Mat . 10. d . 28 .

Apo .14 . b .18 .

Apoe. 6 . a . 9 .

Mat . 26 . c.28,
Fol. 15 n°.

Apo.15, b .13.

Apo. 18 . a . 3 .
Apo .19 . c. 20 .
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En had seer stil ghesweghen
Stont by op al onueruaert
Sy meynent i) wt to rooden
Sprack shy met woorden wel
Maer weet waer sy een dooden
Hondert weder opstaen sel .
* En wiltse doch niet vreesen
A1 die dat liehaem wtroon
Maer vreeset alleen desen
Die siel en lijf mach doon
A1 moeten w y bier besueren 2)
Spraek hy, staende op de banek
Maer vreest dat f eewich eewich dueren
Want eewich is so lanek 3).
Dese zijn ghestoruen met lusten
En ligghen nv voorwaer
-I- Onder den Altaer en rusten
Als ons de Schrift tuycht claer
Met cleederen die blineken
Sijn sy aenghedaen seer schoon
* Nieuwen wijn sal haer schincken
De Vader in sHemels throon .
Sy hebben nv geleden
In des Babylona foreest
Om dat i sy niet wilden aenbeden
Dat Beelt noch oock zijn Beest
Noch haer teecken ontfangen
Int voorhooft oft rechterhant
Dus moesten sy eer langhe
Seer swaerlijek worden verbrant .
Nv hoort ghy Princen der Beeaten
Die (hods kinderen hier bedwingt
Daer toe ghy valsche geesten
;- Hoe ghy den grooten grouwel drinet
De Schrift doet ons voorstellen
En na ick daer in gheuoel
* Hoe tBeest en zijn gesellen
Moeten inden vyerigen Poel .
Pie dit Liedeken eerst bedochte
Wt liefden hoort zijn stem
2 Intransitief :'.liJ'den .
1 ~Het" n .l . Gods Woord .
3 Doze stokre8el uit een lied van Johannes Brugm an was een gevleu ~eld woord
eworden : Wieder, hl . 68 .
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De geest dat in hem wrochte
Och Vrienden bidt voor hem
Pat by als dees vijf bekande i)
Doet, en vasteljjek sy ghesint
Om doen een sulek offerande
Daermen deewige * Croon mede whit .

Na

e wise :
eer a i n
er eewic a t.

Christen a to samen
ere t v totten stri't
Wilt v Gods woort niet sc amen
oor a mensc en vol van s Jt
r
aer vrome i s
eit
• at v niet versa e
• ristus na zi ne s ra e
• 'm er n een crl t 3 .
aC t v voor va sC e r0 eten
Die comer in c ae s ewaet
Die er we uwen u sen eten
innen zi nt
o uen uaet
ant o es woort door hact
oec en s to verste en
• soot we i s
e e en
e Ghent, so ier na staet.
A lsmen vJ~" fthien hon ert screue
n vierenvi tic c aer
1 Bekenden hetzelfde als vrienden .
2 WiJ' kennen David Van der Le yen en Levina Gh yselins weduwe van Willem
van Luevene insgeliJ'ks to Gent verbrand, alleen uit lit en nog een tweede lied
(zooals al meer is opgemerkt, is bet gentsche sententieboek over dat en de voorafgaande J'aren verloren , welk laatste begint : »Och Ileer, ick moet u claghen, Ontfanct mi'n reden soet" benevens uit de korte vermelding van bet wonder bi' bun
flood in berichten van tiJ'dggenooten . Zie daarover en over dat wonder zeif, dat in
beide liederen voorkomt aanteekenin ~r 2 op fol . 17 ro.
Het lied DOch Heer, ick moet u claghen" heeft meer flan een couplet en bovenlien eeniga paren regels woord voor woord met : sGhiJ' Christen al to samen"
gemeen ; in andere coupletter count bet hover flit laatste uit . Het komt reeds in
bet Nieu Liedenboeck van 1562 en in verscheidene latere verzamelingen voor en
is door Wackerna el Lieder der niederl . Re ormirten S. 13, 133, of edrukt .
In dat sOch Heer, ick moet u claghen" zegt de dichter uitdrukkeliJ'k in het
derde couplet : alck hebbe verstaet mi'n~'n rede Ghesien in 't openbaer, T a Ghent
al binnen der stele enz ." lets der geli'ks wordt o fol . 22 vo eze d .
3 Perk rgebied, Z ie aanteekening 2 op fol . 250 vo vati bet
y Offer des Ileeren .

Apo . 2 . b .10.

[n° . 7 .) 3)
Van een ionc
~'esel geraemt
1)auid ende
een vrou genaemt Leuma ,
ebrant to
Gent, mt iaer
1554 .
Mat. 7, b . 15 .
Mat. 23, b . 13 .

Fol . 16 r° .
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Act. 21 . b .13 .
Psa . 27 . a . 1 .

Fol. IG v°.
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Dauid seer vroom van leuen
Die Overt geuanghen daer
Hy was seer ionek van Jaer
Ay heeft to Ghent ter stede
Sijn ghelooue vroom beleden
Vrymoedieh openbaer.
Doen b y was in tormenten
In quelling en verdriet
Van hare Sacramenten
Vraechden sy hem tbediet
fly aprack : Ick achtet niet
Ick houde my aen gheene
Al sout ghy al met eene
My dooden door v ghebiet ') .
Een Pape al met verseeren 2)
Sprack als een ypoerijt
Gihy zijt verdwaelt so veere
Dat ghy nv so subijt
V ghelooue hier belijt
Men sal v tlichaem crenekeii
Wilt ghy v niet bedeneken
Eer den tijt ouerlijt 3).
Dauid daer op antwoorde
Met woordekens seer soet
Na Christenen behoorte
* Ick ben bereyt met muet
Te storten nv mijn bloet
Ja hier ter seluer stede
t God is mijn saliehede
Die my nv hier behoet .
De Paep met stoute reden
Ten sal niet zijn so goet ;)
Pat ghy ter seluer steden
Sult atorten noch v bloet
Sprack by met wreeden moet
Maer men sal v met se3~anden
Aen eenen staeck verbra,nden
A1 op de bleret onsoet.
1 Gebod bevel .
2 Kwetsen, bed roeven , kwellen .
3 VoorbiJg' aan .
4 Zoo goed, met onthoonling,
aiJ'
er o Izult p die ph ats gerechtsPhats
niet
~
b
afkomen : de smadeliJ'ke flood op den brandstapel wayht u
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In de Vierachaer voor alien
ileeft by vonnis ontfaen
Als dat by was gheuallen
In Ketterijen saen 1)
Teghen tghelooue plaen
fly sprack : 1st getterije
Men salt tot gheenen tije
Met Schrift my wijsen aen .
Daer Overt oock mee verwesen
llaer sy waren versaemt
Een vrome vrou gepresen
Leuina was sy ghenaemt
Om Godes woort toequaemt 2)
Sy liet achter ses kinder
Maer tdeed haer gheenen hinder
Christelijek was sy befaemt .
Als ay tschauot op quamen
ti'Vou Dauid doen zijn gebet
Na Christenen betamen
Maer sy deden hem belet
En staken hem voort bet 3)
A1 met verstoorde airmen
Lijdteaem was by om winnen
* De Croon van God beset .
Nv staende int benouwen
Aen den staeck met ootmoet
Dauid sprack totter vrouwen
Verblijt v Suster soet
Noch seyde by met spoet
t Tgbeen dat wy hier nv lijden
Gelijckt tot geenen tijden
By dat eewige goet .
Als sy haer offeranden
Doen souden, riepen meest
- !- Vader in uwe handen
Beuelen wy ons gheest
Buspoer gafmen haer eest 4)
Daer na sachmen haer branden
1 EigenliJ'k nsPoedig" : hier louter stoPwoord om 't riJ'm .
2) Het kwam toe g ebeurde .
3 Beter ;~ hier : erger .
4Voor neerst" : cm 't op ng heest"~gheest" to laten riJ'men . Evenzoo fol . 28 v~ ; en meer
in gedichten van dien tiJ'd . Zie Oudemans .
»BusPoeder" is buskruit : zie aanteekening 2 op hi. 426 boven,

4.Eed. 3 . e.43 .
Apo . 2 . b .10.

Rom . 8 . c .18 .

+ Pea. 13 . a . 6 .
Luc. 23. e .46 .
Act. 7 . f. 59 .
Fol . 17 r° .
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Int openbaer met strops banden
NIaer wonder bleeck int lest .
Na tverbranden so islet vucrc
En branderen wt ghedaen
Dauid deed thooft noch rueren t)
lit wonder sachmen plaen
Tiet volek dede vermaen
Siet, men siet hem noch leuen
De Buel was daer beneuen
1Toort wat by heeft gedaen .
fly nam (tis claer ghebleecken)
De vorck al in zijn hant
En heeft daer mee ghesteecken
Driemael in zijn ingewant
Ontrent der herten cant
Tbloet isser wt geloopen
1 Zie over meer dergeliJ'ke wonder ver halen aanteekerrrrrg Z en 3 op fol . 5 're.
In het hier verhaalde geval bezitten wiJ ' een voorbeel ~ d van de wiJ'za, waarop zulke
wonderen in de wereld komen . Het wordt n .l . ook verhaald door twee tiJ'dgenooten .
De G'hronyeke van Ghendt van Jan van den Vi v ere e .a, uitg. door Frans de
Potter, Gent 1885, verhaalt bl . 196 : »In lit J'aar, den XXIII Sorcie
SArokkelA
maandl,
, waeren upde VriJ'dachrnaerct verberrent van herdooperre de wede yar 1
Willem van Luevene Schoemaeckere die h'rer to vooren ooc ter selver causen
verbraut was • ende met haer wiert noch verbraut eenen David vander Le en
ooc om de zelve saecke ; rnaer den scheerArechtere, g
~ hieri ch zJi'nde, sAaerde het
haut, want de stadt ggeeft hemlieden om zu1 cke Justrcre to doene een zeker gtretal
van haute ofte de weerde daervoorei r •, soo dat naer dat tvier heblust was h
David zweyfde ziJj n hooft up ende nedere zoo menrch
'
memsche sack, zoo latter
een remoer onder tvolck was • in somma den scheerArechtere nam een bgroote
iJ'seren vurcke ende stack hem duer d e bust, ende ghrnck boven dren hem den
»ecke nederbuyghen ende breken, dat hem iseever e ten monde uuYtheA . SiJ hadden nocthans to vooren met coorden ~,gh ewoelt gheweest , maer aen de ~r•• auwe
en sack men gheen
leuen . Dese faulte tier J'usti cre
b
'
was des scheerPrechters schult ,
want loo ghereYt es,
~ hiJ ' had e to lut el hauts gheno men ende bluste tvrei ooc
to tJ i'lic, om noch tzelve hant, dat daer' was, uuYt den brande to ghecrJrghen
daer hiJ ' niet dan schande aen en
h be aelde ."
En het Memorieboek der stod Ghent, IIde deel 1853, hl . 278, ver meldt uit een
werk van een anderen tiJ'dgenoot van een schriJver ten mmste uit de tweede
helft der 16ae eeuw : ))In lit sc ePen dom den XIIIJen m Sporcle was up de Vrrndachmaert deser stele verberr ent Livrne GhYselrns weduwe pan Willem van
Luevene, die hier to vooren ooc v erberrent was, omme huerlieder gheloove, ende
noch eenen David van der LeYen, die naer dat 't veer uutgheghoten was, noch
leefde en wart doe van den ha ngmeestere
_
'
met Bender vurcke deerlrc,k
vermoor t .
Zooals men ziet, sternmen de berde berrchten coat den datum d er eYecutre aangaat, niet overeen . De zoon van Wrllem van Luevene en Levma heeft insgehJks
den marteldood voor 't gel f oo geledeii m 1573 , hun klernzoon Jan Doom was m
1617, toerr bet Groot Off erboek van dat Jaar voor t eerst hunne namen opr ram
,
nog leeraar to Haarlem . Dat OI'
t e r boek evettal5 de vofgeenen, ook Van Braght, geeft
to onrechte het J'aartal 1554 op .

r
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* Op' GFodt stout al zijn hopen
Dus quam by niet to schant .
Als dat nv was volcomen')
So heeftmen op dat pas
Noch leuen aen hem vernomen
De Buel die bant seer ras
Een keten aen staeck en hall
En dede zijn hale breken
Met cracht, en heeft ghesteken
Wie weet of by doot was
t Wilt v doch niet versaghen
Cleyn hoopken voor torment
Tis des Vaders welbehagen
V to gheuen trijek seer Tent
Blijft vast opt -! Fondament
Twelck is Christus verheuen
* A1 staen sy na v leuen
Druck neemt hier torts een ent .
t Als sy v in haer Scholen
Brenghen voor Vorsten fier
Gods G}heest sal onuerholen
Spreken in sulck ghetier
Door uwen monde schier z)
Dus wilt den Heere prijsen
Door v zijn lof laet rijsen
Tot alle stonden hier .
-I- Die Godsalich willen leuen
So ons de Schrift beduyt
Die worden al verdreuen
Wy claghent ouerluyt
Heer dat ghy v lief Bruyt
Suit goedertier ontfermen
Ontfanghen in v ermen
Daer op maeck ick besluit .

Peal . 25 . a . 2 .

Q

[n°, g,] :')

Na de wijse : Te Munster ataet
een steenen hugs .

ALsmen schreef vijftienhondert Jaer
En eenenvijftich daer toe voorwaer
1 Volbracht vervuld was .
2 Welhaast .
3 Gillis van Gusseme en L ysbette
Piersins ziJjn 21 Juli 1551 to Gent ver~

Esa . 41, b .14 .
Lua 12 . d . 32 .
LCor .3 .b .i l.
3.Re .19 . b10.
1VIat.10, c.19.
Luc.12 . b, il .
Fol . 17 v' .

2 .Ti . 3. b . 12 .

Van twe vra
meChrietenen
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genaemt Gielis ende T.Jijs-

beth, opgeoffert te Ghent
int iaer t 551.

PH. 44. c. 2:3.
Rom. ~. d. ~().

r«: 18 ,,0.
Mt. 27. d. 28.
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Den eenentwintichsten J ulj] mede
Een Buster voren, een Broeder daer naor
Trocken t) te Ghent met God in vreden.
Elck aen een staeck waren sy geset
De Broeder hiet Gielis, de Suster L!jsbet
Tgeschiede ten eenen na de Noene
Om datter te min op sou worden gelet
Alsoment niet en plach te doene 2).
* Als slachschaepkens gingen sy tel" doot
Twelck menich mensche seere verdroot
Wanneer sy op stellinghe qualnen
IIaer bedinghe storten sy seer deuoot
Gielis en Lijsbeth bey te samen.
Bin 3) dat Lgsbeth haer bedinge sprac
De Buel de peestels van haer bayken 4) brack
Dwelck (als sy opstont) men sach vallen
Van haer liehaem, dies sy ras track
Na den staeck sonder veel te callen.
Want in haer hemde sy daer stont
Met twee linnen boxen aengeront
Die de Buel haer had aen doen trecken
Satan ghy vint altijts nieuwen vont
Om Gods volck daer mee te begecken.
t Christus cleeren tot troost en vermacn
Die waren hem Dock wte ghedaen
Eel" hy aen tCruyce wert gehanghen
Dien ganck moeten ztin Dienaers gaen
Loon als by sietmen haer ontfangen.
brand. De Papiers du Conseil de Flandre, Bibliographie I, p. LXXVIII, bevestigen
de juistheid van het bericht in het eerste couplet.
Wat in het vierde en vijfde couplet wordt verhaald, hoe Lijsbeth bijna ontkleed
op 't schavot moest staan, moet wel, zooals ook in het Otlerboek van 1615 en bij
aile volgenden geschiedt, aan opzet of moed wil van den beul worden toegeschreven. ODS lied wijt het aan den satan, die de vromen gaarne in een belacheIijk daglicht ziet treden. Over 't geheel blijkt anders van dweepzieke bitterheid
del' scherprechters tegen de slachtoffers weinig ; aan de algemeene hewoordiugen
van de dichters der liederen moet men m. i, niet te veel hechten.
1) De dichter kan niet willen zeggen, dat zij toen tot of naar (»te") Gent trokken; hij moet hier weI hun dood bedoelen.
2) Dus op een ongewoon uur.
3) Binnen.
4) Alle uitga yen lezen peesteIs; het Groot Olferboek van 1615, ook Van Braght,
pestels, 't Moet koorden of banden heteekenen: een pees is een koord. »Bayken'
schijnt de vlaamsche naarn voor eeu baaien, wollen rok (niet : borstrok) te zijn. Die
»twee boxen" een paar regcls verder (vg. het duitsche ein Paar Hosen) zijn eene
hroek. Boxe is nog in onze oostelijke proviucien daarvoor in gebruik , »Aengeront' :
zoo bedekt dat de vormen van haar liehaam niet te zien waren.
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Aldus was Lijsbeth seere beschaemt
Cxelijck dat eerbaer vrouwen wel betaemt
Dat sy bloot stout dat deed haer smerte
Vcel volca dat om aensien stout verstiemt
Leden daerom oock druck int herte .
Acnden staeck staende met ootmoet
Sprack Lijsbeth : lc danck v Heere vroct
Dat ick mach weerdich zijn beuonden
'1`e lijden om uwen Name soot
Yoch hoordemen haer voort verrnonden
0 Heere bouen alle ghewelt
Nv ben ick aenden t proefsteen gestelt
Daeimen dwtuercoren op proeuet
Mijn druck en lijden neder velt
En troost my God niet en vertoeuct .
Gielis sprack : 0 lieue Suster fijn
-I- Wilt in v lijden pacientich zijn
Troost v vromelijck in den Deere
So doe ick (sprack Ljjsbeth) broeder myn
Vin hem en schey ick nemmermeere .
Daer na riep Gielis met groot geluyt
* Heere doet Mlle haer sonden vuyt
Die my hier nv den doot doen sniaken
Niet voelende v cracht en virtuyt
Sy en weten niet wat sy maken .
Met luyder stemmen riep Gielis noch
t U Dauids Sone ontfermt my doch
Helpt my nv wt der Leeuwen tanden
Oock riep by : Hemelsche Vader och
-F Mijn gheest beueel ick in v handen .
Aldus namen dose twee schaepkens ent
Veroordeelt van sKeysers Raet to Gent
wt crachte vanden Dlandamenten
Wacr door men ^' Christus leden schent
Elck wil dit in zijn herte prenten .
0 mensehen vreest niet sIieysers mandaet
Ghemerct dat tegens de waerheyt staet
llaer neemt Gods ordeel wel ter herten
I{y sal v helpen wt tiller qu<Let
En verlossen van Mlle smerten .
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Act . 5 .e .42 .

%ach, t3, b.8.

4 .1s . 10 . g .74 ,
Sapi. 3 . a . 5 .
Ru . ll . b . 12 .

Luc . 23 . c . 33 .
Act . 7 • g • bO •

Luc . 18 . d . 38 .
Luc . 23 . e . 46 .
Fol . 18 v^ .
LCor . 6 .c . 15
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Van Jooa vrrbeeck, tot Antwerpen leuende cerbrant int
iaer 1561 . den
Zi . Junij .
* Mt . 24 . d . 45 .

FEN LIETBOECYKEN DAN PEN OFFER DES REEiLE\ .

Q

Na de wijse : 0 Sion wilt v
vergaren .

0 God ick moet v claghen

Mijns hertsen droeuich leyt
Dat v

herders

worden verslagen

Die v Schaepkens hebben gheweyt
En met v woort, U Heere

, * Htier spijsden ter rechter tijt
Onstraflijck in leuen en leere

1 .'1'im . 3 . a . l .
Tit. 1 . b . 6 .

Als hier na volcht subijt .
t Een Bisschop moet onstraflijek wesen
Eens vrouwen man, sober, gastury

Bequaem om leeren ghepresen
Ghehoorsame kinderen daer by

Gods huyshouder sonder scheyden z)
Fen liefhebber der eerbaerheyt

1 In de boeken van de antwerPsche Hooger Vierschaar komt Joos voor onder
den naam »Joos Vermeeren, geboren tot AsPeren, een van den ministers van den
Wederdoo Pers"
Antwerpsch Archievenblad, IX, bi . 123 ,; evenzoo in de rekeningen van den markgraaf t, a . P . bl . 132), maar hier met de bJi'voeging op den
bladrand : ~den toenaem van desen Joos en accordeert nYet metter rekeninge
Particulier vanden geconfisq ueerden goeden van desen Schouteth . . . XII V schellingen groten Brabants" . In bet gebodboek wordt op 7 Iaart 1562 »Meesterr
Joos, die hem uYtgheeft voir Bisscop vande HerdooAers", togeliJ'k genoemd met
Ozias en Meester Joris . . . ministers van de Sacramentarissen : ziJ' hadden aonlancx
Predicatien gedaen, geliJ'k vroeger eenen Adriane van Harnstede, Lenaerde Bouwenssone ende Joachim Vermeeren" .
WiJ' weten verder vary Joos Verbeeck alleen, dat hiJ' 'tgeen J'uist volgens het
lied zoo diePgaande ontroering en verslagenheid over zJ i'n flood wekte, al eerbiedigt de ~'emeente daarin Gods toelatin g~ op ZiJ'ne ure) oudste of bisschoP was ,
die als zoodanig in Februari of Maart 1561 to Utrecht heeft gedooPt,
Doo ps9 .
~
Bi'dra9'en, 1903, hl . 12 •~ terw i'1
het Groot Offerboek van 9615, flat voor zi J'n bericht
J
Been
andere bron had flan ons lied, nog~ een briefJ" e, door hem uit den kerker
b
aan ziJ'ne vrouw geselireven, bevat . Dit biedt intusschen niets nieuws ,; alleen wordt
wat het lied en met name het laatste couplet vermeldt over de filtering, die
hiJ' moest onder ~gaan tweemaal in vier da~en
, hier bevestigd : »geschreven tot
~
AntwerPen op den Steen . . . met mJ
i'n slincker handt met grooten kommer, overmilts miJ'n rechter hant lam gheP iJ'nt was . Groet m y alle de Vrienden, biJ'zonder
~
de Dienders" t . a . P . I, hl . 356 ;, Van Braght, hl . 284 . Dit laatste, die groet »voora1
aan de dienaars" verraadt den oudste .
Het lied, door Wolkan hi . 70 ten onrechte aan Joos zelven toegeschreven,
is on~
getwiJ'feld
door een lid van de antwer}~sche g
~
~ em ente die al de' biJ'zonderled en
van liens verhooren en terechtstellin ~r kende, gedicht . Zooals men weet, konden
allerlei vrienden in de g'evangenis komeii en sores ook verhooren bJi'wonen . Reeds
in het J'aar na het gg ebeurde werd het in het Nieu Liedenboeck gedrukt , later
flog in meer dan eene verzameling~ •, 't laatst door Wackernag el S. 136 f6'
~.
2 Die niet van ziJ'ne roe}ping'~(Gods huishorrder --~ of die zich niet van ziJ' ne
vrouw scheidt ?
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Om de Cudde Christi to weyden
Rechtueerdich, heylich, so Paulus seyt .
t Geen wijnsuyper noch bjjtich mach by wesen
Noch begeerich Ana schandelijck gewin
lfaer vriendelijek, niet twistich, ghepresen
Uock van die daer buyten zijn
* Daer en mochten geen Priesters zjjn dan goedich
Als in Leuitico stet
Sy moeten volcomen zijn outmoedich
Niet cruepel, lam, noch obstinaet .
Alsuleken man met Gods geest seep ; crachtich
Hebt ghy ons gegeuen, 0 Vader ydoon
Te zijn in al deelachtich
In lijden, oock in blijschap schoori
0 Herder goet, f v leuen
Liet ghy voor v Schaepkens ient
Daer heeft hem dese Herder toe begheuen
Vreesende oock gheen torment .
~ Judas was een verrader
Ouer Jesum Geodes Soon
Weest ghetroost 0 Herders alle gader
Hf was oock vercoren schoon
Het is des Vaders welbehaghen
Bat die vercondighen zijnen Naem
1' Tcruys Christi to helpen draghen
I- Sijn voetstappen na to gaen .
0 Heere als de vre was ghecomen
Van uwen knecht en Herder vroet
De Duyuel heeft den mensch gaen vromon i)
De Marekgraef ginck wetter spoet
^` Met Bender grooter scharen
G}hestockt ende ghestaeft
Om Gods Sendtbode to beswaren
Als t Pharoos knechten onuersaeft z) .
Als Woluen die bruysen en brullen
Quamen sy geaprongen voor dat hugs
En vingen (door sVaders gedullen)
Den man Gods, vreesende gheen cruys
Den seuenden Junij gepresen
Ontrent den eluen deer
1 Bezielen cooed even . Met ))den mensch" wordt de mark raaf bedoeld .
2 Hetzelfde als onversaagd, onbevreesd .

39

3.Tim . 3 . a . 3 .

Leui . 21 . a . I

Fol. 19 r°.
Eeai . 53. a . 7 .
1.Pet . 2 . a z4 .
Mat . 26 . b .13 .
Mar . 14 . b.lU.
Juan . 6 . g. 70.
Mat . 10 . b .16 .
+1 .Pet.2 .c.li.

Mat . 26 . e . 46
Eao .14, a . 5 .
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1 .Tim . 3 . a . 1 .

Tit. 1 . b . 5 .

Fol. 19 v° .

Apu . 12 . b . 7 .

i.Joan .3 .c.16.

EEN LIE'PBOECXKEN VAN PEN OFFER DES HN:EREN.

Int Jaer vgfthienhondert ten deem
En eenentsestich Jaer .
Den negenden daeh warachtic}i
Beleedt by zijn gelooue seer ootmoct
-{- En van zijnen dienst seer crachtich
En vanden Apostolen goet
Hoe dat sy hebben beuolen
* In alien steden ient
Ouders to stellen onuerholen
En Bisschoppen seer pertinent .
Als de Heeren en 1Vlarcgraef dit hoorden
Sy hielden harm spot daer mee als blent
op de Pijnbanc met hem als verstoorden
Seer bloetdorstich, quaet, 'j onbekent
Ten heeft hem niet verdroten
A1 was de pijne groot
Sijnen moot heeft by toe ghesloten
Want de t Vrou was in barens noot 2).
Wat pine moest by ghenaken
Doen sy vraechden met trecken so stiff
Het Cruys begost by to smaken
Een coorde brack op zjjn lijf
0 Schaepkens wilt de liefde eaten
A1 moet ghy veel pijnen ontfaen
* En tleuen voor de Broeders laten
Gheljjck uwen Herder heeft ghedaen .
Tweemael ghepijnicht in vier dagen
11'fet tormenten also groot
En eens met roeden gheslagen
A1 totten bloede root
Hy heeftet gheleden met beuen
A1 was de pijne stranck
Hy had hem den Heer ouergegeuen
A1 soud by steruen op de banck .
Den twintichsten dach 3) voorspoedich
Quam by voor de heeren ter vierschaer
1 Deze komma is in den druk uitgevallen ;, ziJ ' staat in al de andere uitgaven .
))De Heeren hadden hun spot met ziJ'ne woorden als verblinden, met hem zelven
op de AJ
i'nbank als lieden, die dol warm geworden zeer bloeddorstig, kwaad ,
razend" VerwiJ's en Verdarn, V bl . 233).
2 Evenals fol . 20 vo »daer hiJ' hem in bareii vant" • de ban rste
ure, maa r
~,
togeliJ'k die der verlossing, was aangebrokeri
~
3 Niet na zJi'ne gevangennemin~,
~ maar van de rnaand .

[IIO .
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Tredende seer ootmoedich
t Christus voetstappen volgende naer
Ghestelt zijnde seer liefachtich
Sijt gbi herdoopt, sprac de Schout eenpaer
Vraecht na mijn gelooue warachtich
Na den kinderdoop vraechde by hem daer .
Op den Steen heb ick beleden
Voor mijn Heer de Diarekgraue fris
Vanden kinderdoop oock mede
Dattet wt God niet en is
-I- filet zijn insettinghe der menschen
Dat sprack by met woorden claer
Den Schout om weten was zijn wenschen
Weder vragende int openbaer.
Sijt ghy herdoopt (sonder bedriegen)
Sprac de Schout, segt is oft neen
Want ick weet, ghy lieden suit niet lieghen
Daerom spreeckt de waerheyt reen
op mijn ghelooue, na Schriftuere
Heb ick my laten doopen ient
Als Matthei achtentwintich puere
En Marci sesthien staet bekent .
Doen by nv hadde beleden
Ghelooue, Doop, Leer ende daet
So en mocht by niet spreken met vreden
De heeren sloten eenen raet
Och lieue Borgere onuerslagen t)
Elf Jaren heb ick hier ghewoont
Niemant can ouer my geclaghen
(Want geen ongelijc en hadde by getoont .)
Mijn leuen en leere ghemeene
Coemt ouer een al met Gods woort
Dats doch waer, mijn lieue Broeder reeve
Sprack een broeder, ale deer was gehoort
De Diefleyders zijn opgheresen
Om haer gewin seer ras
Ondersoeckende mite desen
Wie dese Broeder was .
Oft iek my mochte verantwoorden
A1 teghens die Papen pleyn
(Int openbaer dat alle menschen hoorden)
1

ik heb hier zoo lan ~' gewoond zonder beangst of verschrikt to worden .
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1 .Pet. 2 . c. 21 .

Mat, 15 . a . 9 .

Fol . 20 r° .

Mt. 28 . b . 19 .
Mr. 16 . b . 15 .
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Die by my waren op den Steyn
Ghelijckmen by Paulue each gheschieden
* Voor Agrippa den Coninek cloeck
Ma,er het spreken gaetmen ons verbieden
En steect one al in een hoeek.
Ale by quam wt der Vierscharen
Ale een Lammeken niet vuyl
Den seluen ghinek by verclaren 1)
t Die Daniel verloste wt den Cuyl
Dits om den naem des Heeren
En niet om quaet, dit wel in prent
Date waer, sprat een Broeder int vermeeren 2)
De liefde die worde daer bekent.
Noch warm deer vier broeders beneuen
Omgort metter liefden snoer
Die hebben haer stemmen opgeheuen
En riepen : Strijt vroom 0 lieue Broer
Joos epraek vrymoedich en blijde
Totten voleke int gemeyn
-{- Dus moeten al (hods kinderen lijden
Lieue Borgers, dits om de waerheyt reyn .
Pits den wech sprack, by onuerweten 3)
Van alle Gods Heyligen Schoon
* Dien gewandelt hebben de Propheten
En vetel vrome mermen ydoon 4)
Dat volek hoordemen claghen
Ende kermen met bescheyt
Sprekende vry onuerslagen
Als een Lam wort by geleyt .
Den eenentwintiehsten dach aendachtich
Gaende deer by moest steruen den Boot
Sprekende oock met woorden crachtich
Tusschen twee Buels, en veel Tyra,nnen groot
Men liet hem ainghen noch spreken
Sy dorsten al na zijn bloet
Men sachse trecken en steken
Dat Lam in alder ootmoet .
Als by quam al op der steden g)

Act . 25. d . 23 .
26 . a . 1 .

Dan . 6 . d . 21 .

Fol . 20 v0 .

l.Tim .

EEN LIETBOECXKEN VAN DEN OFFER DES IIEEREN .

3 .b .ll.

Mat . 5 . a . 12 .
23 . e . 33 .

1
2
3
4
5

BelJi'den .
Er biJ'voegende . Of : nog zooveel to meer, nu hli'
, daarvoor geat stetwen .
OnberisPeliJ'k, terecht .
Het gewone stoPwoord : geschikt, bekwaam .
De l'lasts, gerechtsplasts .

II Il° .
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Nakende zijn Vaderlant
Na dat huysken deden sy hem treden
Daer by hem in baren vant')
Als hy stont al voor der hutten
Daer den Brantoffer moeste geschien
O he3•l ige Vader, sprat de herder der cudden
Men each hem ten Hemelwaert lien.
Int huysken ginek by seer ootmoedich
Daer by leuende moest zijn verbrant
Een coorde met een knoop verwoedich
Yam de Beuls knecht inde hant
In zijn mont woude hyse steken
Om het spreken excellent 2)
Nlaer door hem is noch ghebleken
Gods woort seer pertinent .
Hy heeft geroepen schoone
I+'od, 21 r°,
Met vy eriger herten fijn
t 0 Heere Dauida Sone
Lne .18 . d . 38 .
Sprack hy, ontfermt v mijn
Joos door Gods gheest ghedreuen
Bleef volstandich inden noot
Den Buel sachmen daer beuen
Beuaen met vreesen groot .
Leuendich aenden staeck noch elaerdc*r
Tvier aenstack 3) met fel tempeest
Ry riep : * U Hemelsche Vader
Lu. 23 . e . 46 .
In v handen beueel ick mijnen gheest
0 Heer der Heyrscharen, by seyde
Int vier staende in pijne groot
-I- Uhy die my van Moeders lichaem hebt verscheyden ;) Jerem . 1 . a .5 .
Staet v knecht by inden laetsten noot .
Om wiens Name ick nv lijde
Verhoort de stem wa dienaers claer
'rvier brande met brooter wijde 5)
Noch eens riep by : 0 Aemelsche Vaer
In v handen beueel ick min geest crachtich
Noch int vier, vaet dit verstant°)
1 Zie aanteekening 2 op fol . 19 vo.
2 N .1, om dat to beletten .
3 Vlam vatten .
4Die mi J van mine
J
~'eboorte of hebt onderscheiden, van toen of dit biJ'zon_
Mere lot met miJ voorhadt .
5) De viammen sloe ~'en breed uit .
6 No in 't vuur : vat hiervan ale bedoelin ; d, i . : let wel o
vat dat ze en wil .
Ons »nota bene".
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2 .Cor . 6 . b . 8 .

Fol . 21

v0 .

l.Cor.13 .b .i ;3 .

1 .Pet.1 . (1 . 22 .
[flo . 10.]
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Strjjdt vromelijek mijn lieue Broer eendrachtich
Sprac een suster die baer gedrongen vant .
Wat een droefheyt wa,sser int ghemeene
Sy beclaechden donnoosel bloet
Met suchten en met weene
Men hoorde ~ ghoet en quaet gherucht met poet
op een Peert was de Marcgraef geseten
Bloetgierich, stout, opstinaet
Met zijn Discipulen vermeten
Pen Buel riep by aen, dit wel verstaet .
Nv schaepkens weest doeh niet verslagen
Van uwen Herder in alder ootmoet
Dat by v voor heeft gedragen
Heeft by beuesticht met zijn bloet
Hy wenscht v tot Bender Letse 1)
* Ghenade ende vreed allegaer
Neemt zijn offer voor Ben spiegel en lesse
Te zij n volherdich finder waerhe3 t claer .
O Schaepkens wilt vruechde bedrijuen
Vaet dock recht ons Broeders verstant
Icy beclaechde dat by v niet mocht schrijuen
GFhebroken was zijn rechterhant
Daerom laet ons neerstich wesen
Met (rods woort aenghedaen
In reynder liefden ghepresen
* Der waerheyt altijt onderdaen .
Q Na de wijse : Rosina hoe fist
met v ghestelt .
EEn nieuwe Liet // va,et dit bediet
7 Afscheid ; eigenliJ'k afscheidsmaal.
2) De dichter van dit lied dat reeds in het Nieu Liedenboeck van 9562 voorkomt was oo etui a eweest van de executie al had men deze zeker om een
opzien to wekken, des morgens in de vroegto voltrokken . Zie het slot van het
laatste couplet : »ick wasser present".
't Zelfde wordt ook in een enkel antler lied b, v, fol . 15 vovermeld Z' de
Inleidinh', bl. 490 .
Willem Cleermaker komt in de antwerpsche boeken van de Hoo er ierscha
V ~
ar
en de rekeningen van den markgraaf voor als »Wilhem Enckus cleermaker, ge •
boren van Berck in 't Sticht van Colen, in de Heresie van de HerdooPers nosh
persisterende, op 5 Oct . 1560 opten Steen metten watPre ter J'usticien gabracht'
Antwerpseh Archievenbiad, IX, bl . 914, 921 .
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Tantwerpen gesehiet // al inden Jare
Van tsestich siet // en verwondert v niet
Een Broeder met vliet
Met grooter schare
Van diefleyders hoort // gebracht al voort
Van de Steenpoort
Inde Vierschare .
Willem hiet by 1/ och by was so bly
Een Cleermaker vry // binnen Stede
Als by nv by // de Heeren tfy 1)
Quam, ende sy
Hem vraechden mede
Oft by was herdoopt // ons dit ontknoopt
Waer ghy op hoept
De Schout dede de reden .
Hi aprac tot haer // waerom vraechdy maer
Na mijnen doop claer // ende niet na mijn leuen
Op dat elek voorwaer // en gh3r allegaer
Een ordeel daer
Na mochte gheuen
t Want is ben een roof 2) // vraecht na mijn geloof
Op dat dees werelt doof
Daer nae doe sonder sneuen 3) .
De Schout sonder deer) // die vraechde seer
Of hi herdoopt weer // als hi eens had beleden
Wat is v begeer // ghy begeert niet meer
Dan een woort, 0 Heer
Om my to vertreden
Hy sprack als een goet knecht // ordeelt doeh recht
En ouerlecht
Aldus gingen zijn reden .
De Schout int gemeen // hert als een steep
Was niet to vreen // vraecht wederom met lagen
Willem sprac hoort reen // ghy hebt voorheen
My geuraecht alleen
Mach ick oock nv niet vraghen
De Schout sprack ontbeyt 5) // geeft Beret bescheyt
1 Foei ; uitlng van ergernis reeds nu biJ' voorbaat over de onbehoorliJ'ke wiJ'ze
waaroP die Heeren hem zouden behandelen .
2 Een slachtoffer van rooveriJ', van geweld .
3 Dwalen of aarzelen .
41' Deernis.
5 Wacht wat .
II.
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Cleermaker
opgheoffert
tAntwerpen
nit iaer.1560 .

Eea . 59. b .15 .

Fol . 22

9 •°

.

a46

Mad . 4 . a . 1 .

Mt . 28 . C . 19 .
Mr . iG . b . 16 .

Acto . 8 . b . ll .
Fol. 22 v0.

Mat . 3 . a . 8 .

I.nce . 3 . b . 8 .
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A1 van v feyt
Als dan sal ickt ghewaghen t).
Ick wilde wel // sprack Willem snel
Met goet opstel 2) // dat ghy eens dachte
* Op den dach seer fel f/ die branden sel
Ghelijk een Ouen rebel 3 )
V doch daer voor wilt wachten
Als de godloose snoo f/ verbranden sal als stroo
A1 doet hijt noo ~)
Dus wilt daer dock op achten .
Willem sprat sonder vaer 5 ) !/ in Marco claer
In zijn sesthiende daer f / muecht ghijt lesen
t A1 wie gelooft voorwaer // eu wort ghedoopt eenpaer
Die sal hier naer
Salich wesen
Men vraecht, hoort mijn / / sprat de Schout seer fijn
op dat termijn
V niet na desen.
Willem sprat voortaen // als by had gedaen
De kinder onbequaem / / en connen niet geloouen
Noch sprack by saen ; / ooek onbelaen ~)
Wilt dit verstaen
Nochtans voor de doouen
1- Op mijn gelooue reyn / / verstaet dit pleyn
Ben ick ghedoopt alleyn
Hierom ben ick verschouen 7 ) .
De Heeren onuroet /l al wetter spoet
Maecten hem R) op de voet // en gingen binnen vlieden
Met goeden moet // sprack by seer soet
Ghy Borghers * doet boet
De Schout ginet hem verbieden
Willem sprat : Veer Schout // la,et my spreken ouuerflout
Niet lange (ick hout)
Sal mogen spreken van v lieden 9 ) .
1 Misschien : wagen + n .1 . u uwe vraag to laten doen . Misschien ook een nevenvorm van »gewegen", overwegen .
2 Voornemen .
3 ViJ'andeliJ'k + heftig.
5) Vrees.
4 Noode ~; hoe onwillig ook .
6 Onbezwaard . Dat »saen" is hier louter een stoPwoord om het riJ'm + evenals
het volgende ))wilt dit verstaen'' . »Noh sPrak hiJ' snel + let wel + voor hen hoewel
7iJ' niet hooren wilden nogtans : »»o P mijn
J geloove enz ." " .
7 In minachtin na, word ik hesmaad .
8 Meervoud ook o .a, fol 38 v° . Flier
»zish" . 1;~r staat ))he' ; ook in de andere drukken •, eerst in die na 1590 when" .
9 In alle uit aven : men verwacht hier antlers ))tot", niet »van" over .
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Terstont verstaet /J de Heeren quaet
Met haren raet // quamen wilt hooren
Willem sprac, vaet // mijn Heeren bet doet v baet
En wijst 1 ) niet na tPlaccaet
Wilt ghy niet zijn verloren
Denet dock opten dach / / die niemant voorby mach
Als ghy suit roepen ach
Oft ghy moet zijn herboren .
Sy hebben terstont /j al gelijek int ront
Hem met eenen moot / / verwesen
0 Beer doet coot / / haren quaden vont
Pat sy worden ghesont
En de Schriftuer lesen
Maect dat haer hert / / hart als een bent 'z)
Doch soeter Overt
Pat bid iek v wits desen .
Smorgens vroeeh tijt // op de meret wgt
Met cleyn iolijt / / sy hem brachten
Aenden staeck sonder strijt // worgen met nijt
Sonder langer respijt
G}ingen sy hem versmachten
Och God, 0 Heer / / siet doch eens veer
Na v t leden teer
Want sy haer seer verachten .
Prince ient /; mijn liet bekent
Is nv ten ent // gesongen
Ick wasser present // en hem ontrent
Als by was ghesent
Voor den ouden ende iongen
Daer by beleet / / zijn geloof gereet
Voor d0uerheet
(hod moeten louen nIle tonghen.
Q

Nae de wise : Met eenen drueuen sanghe .

IN bitterheyt der sielen
Claghe ick dit iammer groot
Datmen dus siet vernielen
1 vLet wel op, het zal u nut doer •~ en sP reekt ~reen vonnis naar 't Plakkaat",
2 Plank .
3 Dit ~'ediccht op een onbekende -- het Groot Ofl'erboek vaii 9617 noeint 9553

Joan . 3 . a . 3 .

Eph . 5 . c . 30 .

Fol . 23

t°
.
r<11
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Van een vroom
Christen, to

`ueren deerlijc onthooft .
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Esa. 51 . b . 7 .
Mt . t0 . c. 28 .
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Die (hods woort belijden bloot
Veel hebben tHemels broot
Betaelt met bloede root
Die Phariseeusche Fielen t)
Brenghense meest ter doot .
Een Broeder goet van natueren
Heb ick na den gheest ghehadt
Die moeste den Boot besueren
Te Vueren binnen der Stadt
Gods woort beleedt by plat
Daer by gheuangen sat
Trick Gods sal my ghebueren
Want by beloeft ons dat .
Hoe sy my trecken en teesen 2)
En quellen met verdriet
* En wilt daerom niet vreesen
Die dat lichaem dooden siet
Min siel, also God net 3)
Daer aen en hebben sy niet
God sal zijn arme Weesen
Troosten, wat haer gheschiet.
Sijn vrouwe die by beminde
Trooste by met woorden soet
Sy was beuaen met kinde
EIy vreesde voor haer ontspoet 4)
En sprack : Min vleesch mijn bloet
En acht niet watmen my doet
En ghy Gods gheest versinde 5)
Het waer met v al goet .
Aen al zijn Broeders to samen
liederen ziJjn geweest .
liens sterfJ'aar -- moet oudtiJ'ds een der meest eliefde
~'
Het komt reeds in de Veelderhande Liedekens van 1556 en in biJ'na alle verdere
verzamelingen voor. 't Is ook niet het minste nit onzen bundel . Volgens Wieder ,
hi . 108, heeft de dichter versehiliende uitdrukkin ~'en overgenomen uit het lied ,
door den martelaar zelven in de gevangenis gedicht : ))AfgoderiJ'e en bedrieghen" ,
dat al in de Veelderhande Liedekens van 1559 ?) stond . Over eene dergeliJ'ke
oPneming van dezelfde couPletten of regels in meer dan een lied zie aanteekening 1
op fol. 15 vo . »In bitterheYt der sielen" zong men nog in de 18~Ie eeuauit
Stapel's Lustho
die na 1700 ten minste driemaal herdrukt is.
1 Ons Dfielt" .
2 Hetzelfde als trekken .
3 Deze raad omvat het geheele
verband : ))wilt niet vreezen enz ."
a
4Meestal : onsPoed,
5 WaarschiJ'nliJ'k is, 'tgeen althans in ne~' atieve zinnen meet' voarkomt ))indien"
we ' elaten en staat »verzinde" om 't ri'm voor »verzindet", ulndien gi' acht sloegt
o
uwen zin zettet o Gods eest ware alles met u oed ."

111 EEN LIEDEKEN VAN EEN BROEDER TOT VUEREN .

Hy lieffelijck oorlof nam
Hy en wilde hem dwoort niet schamen
Als by tSchauot opclam
Als een onnoosel Lam
Ootmoedich dat by quam
Maer de t Woluen die daer quamen
Die bleuen al euen gram.
Met seuen wreede slaghen
Heeft by de doot ontfaen
Noch moestmen het hooft of saghen
Eer de martely was ghedaen
Al die dit sagen aen
Die werden al eenen traen
Hoe condy Godt verdraghen
* Die uwen gheest dus wederstaen .
Sgn arme beuruchte vrouwe
Die maeckte groot misbaer
SS sterf van grooten rouwe
En oock de vrucht met haer
Dit bitter lijden swaer
Mochtmen aenschouwen daer
t 0 (hod ghy zit getrouwe
k G}hy wreecket wel hier naer .
Och Broeders wtuercoren
* Dit doet tserpents fenijn
Sydy van God gheboren
t En vreest gheen sulck gepijn
A1 toocht dat Helache Swijn
op ons een toornich schijn 1)
Het woort Gods moet al voren
Met bloede besegelt zijn .
A1 worden wy mispresen
Veruolcht int aertsche dal
En moeten een - gaepsel 2) wesen
Ter werelt groot en smal
Als * Schaepkens wt den stal
Verstroyt zijn oueral
God sal ons wel ghenesen
Alst hem belieuen sal .
Broeders diet woort betuyghen
1A1 toont . . , teen ons een toorni gelaat .
2 Schouws el .
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Fol . 23 v° .

Mat . 7 . b.15.

Act. 7 . £ 51 .

Heb .10 . C. 23 .
+ Deu . 32, e.
Ro .12 . C . 19 .
* Gen. 3 . a. 4 .
Esai . 51 . b . 7 .
Mat . 10 . C. 28 .

1 .Cor. 4 . a . 9 .
Joan . 10. a. 3 .
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Fol. 24 ru.
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Van JanJansz
Brant, die te
(+heerviiet
deerhjc verdroncken is,
int iaer . 1553 .
* Sap . 3 . a. . 1 .
~ Apo . 20.b .6 .

EHa .

59 . b .15.

2 .Tim .3 .b.t2 .
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Den vrede en tnieuwe ghebot
En wilt gheen knien buyghen
Voor Baal den Afgodt')
A1 zijn wy des werelts spot
Gheheeten dwaes en sot
Wilt trooat in Gods woort suygen
Pat bid ick v int slot .

Q

Na de wijse : 1Vlijn God waer sal is &c . '~) .

1i0ort vrienden, ick sehenek v eon lict
Weest hier in niet versleghen
`'Va t daer in Zuytlant ~) is geschiet
i,a.Pt ons voortgaen in Gods wegen
* `tiTant de rechtueerdighe sielen zijn
A1 in de handen Gods, hoort mijn
-F Den tweeden doot is haer Been pijn .
diet is gebuert, dat menich mensch sa,ch
int Jaer van negenenvgftich kenlijck
Nouember den negeneutwintichsten dach
Dat voor de werelt seer schentlijck
Jan Ja,nsz Brant worde geuaen
Sijn vrou was swaer, heeft na gegaen
Sy hieldense beyde, heb ick verstaen .
De man (scheen) was voorsien van Godt
A1 om dat goede to lijden
Ghebracht to Geervliet op dat Slot
Die Heere die halp hem strijden
Doen by zijn goet verquiste, verdranck 5)
Moth lei daer wel woonen, sonder bedwane
-I- Maer in zijn Godtsalige leuen niet lanck .
Sy brachten hem her Geleerde by
1 De waarschuwing teen
afval, die o . a, ook in de brieven van Gielis MatthiJ'sz .
~'
meermalen voorkomt maar die antlers in de martelaarsliteratuur s1paarzaam wordt
gehoord, dus zeker niet bi'zonderJ'zonder noodig werd geacht .
2 No . 1 1563 : sal is henen aen .
3 Wi,1' kennen Brant alleen nit tit lied . 't Werd gedicht, terwiJ'1 ziJ'ne vrouw
nog gevan g en zat . Waaruit to Bibliographie 11, bl . 664, bet vermoeden p ut , dat
hiJ' misschien in den Haag is vertronken, weet ik niet,
4 Het dorp Z, dioht biJ' Geeivliet .
5) Van zulke bekeerden vernemen wiJ' wem' ig de voordeu bier ze!;gen todi
waarschiJ'nliJ'k meer dan dat Brant vroe~,~~cr een wereldsch leve1l had gelei i, i l, l .
zich niet van de alg emeen heersc :henmle
e zeaeii had ondersch eider .

~ri~ . 1`L.~
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Hy is volstandich gebleuen
Dit is den rechten weeh, sprack by
A1 tot dat eewige leuen
* Die van so weynich geuonden wort, hoort
Van minder ghev~~andelt, was zijn woort
voch weten dit som ~) wel rechtevoort,
Dat dit den rechten wech is pleyn
t Te enghe to nau is haer desen
IIet doet haer vleesch to wee gemeyn
Iioe by haer heft onderwesen
Hertneckieh bleuen sy euen seer
En waren verbittert op hem veel meer
Dan eenich Misdader van oneer .
-I- De duysternisse was also groot
Sy mocht dat licht niet verdragen
Sy souden hem hebben ghedoot
A1 inden veerthiensten dage
Om ghelt so gauen sy noch respijt
Door bidden 2), die hem niet wilden zijn quijt
Een maent lack by met 3) ~ 1 den tijt .
Bereyt was by tot steruen rat
So daer wel is beuonden
A1 inden sack vrymoedich trat
De Buel heeften toe ghebonden
En wore hem vande hooge Hofbrug
De sack die is gheborsten in stuck
Dat volck verstoorde seer door dien druck .
Dit wa,s seer eysselijck voor haer
Veel menschen waren niet to vreden
De man riep wt dat water claer
Hoe moort ghy my, was zijn reden
De Buel liep om een stock seer st~f
En stiet den man al op zijn lijf
Dat iammerde menich man en wijf.
Dus is gheschiet de Offerhant
~1 van dit Schaepken, wilt mercken
Die lieue man Jan Janszoon Brant
~' Rust nv van alle zijn wercken
Hy is gheroepen, tot z~nder baet
t Al tot den heerlijeken Sabbath, dit vaet
9 Sommi gen .
' »'t Bidden van die hem enz ."
3 Met den geheelen
ti'd
.
b
~ ! alles rnedeaerekend
b
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Jlat . 7, b . 14 .

4.Es . 7 . a. 7 .
Mat. 7 . b . 14 .
Luc.13 . c . 22 .
Fol . 24 v°.

Juan . 3 . c . 20 .

Heb . 4 . b . 10.
~:ea. 58 . c .13 .
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Fol . 25 r^ .
Joel . 2 . f. 28 .
Act, 2 . a. 4 .
Joan . 10 .b .16 .
Ephe . 5 . b .19 .
Luce . 18 . a .

l,

Ro . 12 . a. 12 .
Ephe. 6 . c .18 .

Collo. 4 . a . L

1 .Tes . 5 . c .17 .

Apo . 19 . b . 8 .
[no .13 .] s)

Van een ions maecht e-

EEN ~IETBOECRKENT VAN DEN OFFER DES ftEEREN .

Daer Esaias achtenvijftich of staet
Sin vrou, wat iammerlijeker dinek
Blijft daer verborgen t) gaende
Met grooter list men haer aenginck
Tot afgaen seer vermaende
Geuangen, heeft sy ghebaert haer kint
De Heere weet, hoe sy is ghesint
Hy can bewaren die hem bemint .
Heer, ghy de swacke stereken cont
V sy dat Vrouken beuolen
-I- Ghy stort v gheest tot alien stont
Up elek die niet en wil dolen
Heer, sterct door uwen goeden aert
Den swacken, en den vromen bewaert
* Dat wy in een Koy 2) werden vergaert .
Dees mans exempel is voor v
Prijst Godt doch in dien dinghen
* Met Psalmen en Lofsangen nv
In uwer herten wilt singhen
t Te bidden is meer van noode we!
Veel singens mach waken ydel spel
Want ons natuer is so rebel .
Nv Broedere ende Susters al
Ick groet v hier wee to samen
Laet ons vroom strijen int aertsche dal
(hods kinderen moeten met namen
Sijn tot haers Vaders wille bereyt
Wie Christum belijdt in vromicheyt
-I- Sal werden met witte zijde gecley t .
Q

Na de wijee : Ick roep v o Iiemelsche Vader aen .

VErhuecht verblijt groot ende cleyn
Die bier nv trueren
1 Vreemd daar ziJ ' merle ~gevangen rat fol. 24 ro, toes - zie e eniga regels
verder -- dit lied is gedicht .
2 In den eenen schaap sstal van den eenen ~goeden herder .
3 Dit lied waarin Janneken in den eersten persoon spreekt z ou wel slechts
kunnen ziJ'n ~; maar flu hare executie daarin niet wordt beop haar naam gesteld
b
schreven, is bet waarschiJ'nliJ'k van haar eigen hand . Vreemd dat ziJ' met gee n
woord melding maakt van hare lotgenooten . Toch is Janneken Eghell van Haerlebeke biJ' Kortr iJ'k, 3 April 1560 to eli'k riiet Lenaert P lovier zie aanteekenm

[n°. 13 .]

EEN LIEDEKEN vAPT JANNEREN.
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Een metten Vadere ghemeyn
Met dat wtuercoren greyn t)
Ghelooft aen hem alleyn
Xls nv ter hueren .
Een Dochter ionek van Jaren hoort
IIeeft haer gheloof beleden
Als sy quam voor die heeren voort
wt liefden onghestoort
Niet gesien op smenschen woort
Maer totter doot ghestreden .
De Marekgraef biddende Janneken suet
Heeft aldus aengheheuen
Wilt afstaen al metter spoet
Ick eal v wesen goet
Na mijnen wille doet
Tleuen sal ick v ghenen .
V leuen dat en begeer ick niet
Pat ghy my nv wilt gheuen
V beloften die zjjn als een rict
Om to brenghen int verdriet
Al die op menschen siet
Sullen in booaheyt leuen .
Doen seyde my 2) een Preecker blent
Balten is zijnen name
Dat (hod was int Sacrament
Dot en heb ick niet bekent 3)
Het is (hod geschent
In uwen lichame .

Maer ick seyde hem : Leeat wijsselijek

Het Vader ons geheeten
Hy las dat by is in Hemelrijck
Wie sal wesen zijns gelijek
Die ons niet en beswijek 4)

op fol . 209 ro van het Offer des Heeren veroordeeld en met dezen op den Steers
verdronken Antwerpsch Archievenblad IX, hi . 7, 12 ;, en »Janneken van Houte,J'onkmeYssen, geboren van AntwerPen, 5 Juli 1557 met Claerken Boucket, huYsvrouwe
van Martin Le Josne en Margriete Venneau, huYsvrouwe van Jeronimus vander
CaPellen," veroordeeld en evenals deze ))al levende in eenen sack verdronken r~"e weest"
t . a . P. VIII, bl . 434, 438 . Wie van deze beiden in het Lietboeexken is
bedoeld laat zich niet meer uitmaken .
1 Graan, in den zin van : de kern het uitgelezene, de keur.
2 Dit lied kan dus van Janneken zelve maar ook haar in den mond ele rd zi'n .
3 .I
.
N »sPrak Janneken" .
4 Transitief : in den steek laten.

naemt anne•
ken, die t ntwerPen opten
Steers verdroncken is .

Fol . 25 v°.
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Mat. 6 . a . 9.
Cello . 3 . a . 1 .
Heb .l0 .b.12 .

+Mat. Z8 .c .19 .

Mar. 16 . b .15.
Acto . 8 . b . ll .
Ephe . 4 . a . 5 .
Fol. 2 6 r°.

EEN LIETBOECXKEN VAN DEN OFFER DES HEEREN .

Al wilt ghy ons verpletten .
Sijt ghy niet een luegenaer
Als nv ten tijden
Want ghy leeet dock nv clam
t Dat by is by zijnen Vacr
Aldaer by is eenpaer
Hoe wilt ghy hem benijden') .
De Schout vraechde met woorden ra,s
In de Vierschare
Oft ick niet herdoopt en was
Bat sprack by op dat pas
Met woorden euen ras
Spreect vry int openbare .
Vraecht na mijn gelooue vry
Dat sal iek v belijden
Ofte schaemdes v nv ghy
So willet seggen my
So mach ick, w~er dat sy
Aen den Heer verblijden 2).
4- Eenen doop beken ick recht
Na den gelooue
Die niet en roert van kinderen slecht
Maer die van beteringe secht
Dit nv wel ouerlecht
Hoe zijt ghy aldus dooue .
Wy hebben genoech daer toe gedaen
Om v to winnen
Hadt ghy v willen laten beraen
En dan oock of gestaen
So haddet wel gegaen
Na onse sinnen.
&Iijn vleys dat hebt ghy nv bemint
Maer niet mijn siele
Ghy hadtse so geerne verslint
Dlaer de Heere heeft versint 3)
Dat sy wesen sal zijn kint
A1 wilt ghyse vernielen .
A1 zijt ghy nv seer excellent
1leer Schout van name
1 BestriJ'den .
2 Intransitief : bliJ'de ziJjn . »Schaemdes" is »schaamt daarvan, deswege ."
3 Heeft acht op haar geslaggen, barer gedacht . Of : heeft bedacht, goedgevonden .

[no . 13 .] EEN TyIEDEKEN VAN JANNEKEN .

Ghy Bullet beclagen in }iet ent
flat ghy niet en waert bekent
Voor een schaepherder ient
Int oordeel bequame .
Ghy Heeren t wilt v bekeeren
So moecht ghy leuen
Wilt ghy wesen van Gods getal
Staet of vant oordeel smal
her in dit aertsche dal
Clod salt v 1- al vergeuen .
Hoe dat sy my meer quelden fel
Hoe ick my meer verblijde
* `yacht v van de valsche propheten w el
Die met listen comen snel
Hoedt v van haren rdl 1 )
Stelt v wel ten strijde .
Bengt 2 ) was ick van Cairns ~') suet
Wilt dit aenhooren
Om dat ick volge des Heeren raet
Willen sy met listen quaet
My verdrencken opstinaet
In den tobbe versmooren .
t Ick beueel v (o Heere) mijnen geest
Die ick heb ontfangen
Brengt hem in v eewich 1+'oreest
Daer werd ick onbeureest
AI voor dat felle Beest
Daer na is mijn verlangen .
Antechrist met zijn goden gel ijck
End oock 4jn ondersaten
Die met comenschap worden rijck
Dat en is niet prijselijck
Om een weynich tijtelijck
Den Heere to verlaten .
V moetmen louen, o Goddclijcke lIeer
Van v weldaden
Die ghy geeft oueruloediuh seer
;- A1 die nemen een keen
En doen al na v Leer
9) IJdele taal sA otterniJ' .
2 ViJ'andi ~r aan~rezien
.
~
3 Zoo alle uit6raven r• eerst no . 11 '1599 : Gains .
Ti) Aan alien, die in bun leuen een keer nemen, zich bekeeren .
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Esa. 55 . b . 7 .

;ze .18 . e. 30 .

Mat . 7 . b . 15.

Fol . 26 U° .

Luc . 23, e .46 .
Acto . 7 . . 59 .

Mat. 18 . a . 3 .
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Pea. 118 .e .22 .
Mat . 21 .e .4'2 .
1 .Pet. 2 . a. 7 .
+Joan .l0 .d .30.
rn,14,
o

1

Van aij vrienden geuangen
door verraderije to Gent,
Anno . 1559 .
Ende zijn daer
na al gedoot .
Soeckt bare
namen inde
belijdinge van
Hans de vette .
Fol. 196 .

Fol . 27 r° .

EEN LIETBOECXKEN VAN DEA' OFFER DES FIEEREN .

Suit ghy versaden.
Oorlof aen broeders en Busters ghemeen
Wilt v bereyden
Fondeert v op Christum den * Steen
Daer en is oock anders geen
'1- Die metten Vader is een
Die wil v al gheleyden .

(I

1VTa de wijse : I3et sweert is
wt der acheyden .

ICk moet een liet beginnen
Dat sal ick gaen heffen aen
Tis geschiet to Gent binnen
Datter was twelue verraen
Thien isser eerst vroom door gegaen 2)
A1 door des Heeren crachten
Maer twee waren met kint beua,en
Daerom moeeten sy wachten .
Vier zijn eerst door gestreden
Daer na noch ses, sonder achult
Gods woort sy claer beleden
De Schrift Overt daer aen veruult
Also ghy hier noch hooren suit .
A1 die dit singt oft lesen
Dus vreest den Heer en hebt gedult
Want dit moet aldue wesen .
Doen sy van tCasteel quamen
Alle ses, hoort dit verslaen 3)
De Heeren sonder schamen
Vraechden haer, wilt ghy afsta,en
Sy seyden, neen, vry onbelaen
1 Zie over deze twaalf personen hunne vermelding
in bet
~
entsche se ntentie
boek Biblio9rapp hie I, p . LXXX en LXXXI • en aanteekening 1 op fol .196 V~~ van
bet Offer des Heeren. Behalve bet lied uit bet Lietboeczken ook reeds in bet
Nieu Liedenboeck van 1562 komt een antler lied op hen : BEen eeuwighe vruech t
die niet en vergaet Verwachten sv~ na desen", in de Veelderhande Liedekens van
1569 voor : niet to verwarren met no . 22 uit dezen bundel dat met denzelfde n
versregel begint . Dit deelt no br eerie enkele biJ'zonderheid me ie,, o, a . dat ziJ ' samen
aan tafel zaten toen een bagJi'n hen aangof biJ' den A rocureur-generaal
die hen
~
daaroP nog dien avond ~evang
en nam •~ ook noemt bet de namen der vier, die
~
eerst, en van de zes, die daarna gedood werden, in overeenstemmin~,g met de
oPgaaf van bet sententieboek .
2 Door den marteldood naar de zali ~'heid .
3 Verslag doen, verbal en.

II11°. 14 .]

EEN LIEDEKEN VAN Yjj . Y1tIENDEN VAN GENT.

Tot een antwoort de Heeren
Maer ist dat wy hebben misdaen
Wilt v daer na reguleeren .
Terstont ginckmense setten
op waghens, twee Monicken 1) daer by
Die haer veel spreeckens letten
Diet luegens, oock riepen sy
Maer hadden dese Schaepkena vry
Onbelet mogen spreecken
Per Monicken luegens, hoort toch my
Hadden veel bet gebleecken .
De ses niet to min spraecken
Van vrueehde die in haer was
Als sy reen na de staecken
op de twee wagens seer ras
Sy meenden daer * troockende vlas
Dwelck Christus dede branden
Wt to blusschen al op dat pas
blaer tvolck spraet haer groote schanden .
Een woort oft twee met nooden 2)
Spraken sy int openbaer
-1- Vreest niet diet lichaem dooden
Gheen macht hebben sy hier naer
* Wie na tvleysch leeft (dit staet seer claer)
Seyden sy, die moet steruen
0 mensch - bekeert v toch eenpaer
Oft Gods rijek moet ghy deruen .
Een huysken was van houte
En stroo, op de meret ghestelt
Was dit oock niet seer stoute
Daer atietmens in met gewelt
Sy spraken weynich ongequelt
lien leefder mee als honden
Groote luegens hebben vertelt
Die Moncken met haer monden .
Doen sy int huysken wareu
Gemaect van hout ende stroo
Men hoorde haer gebaren 3)
Van vruechden, dat is also
Maer de 1Vloncken waren seer snoo
Sy spraken, sonder reden
2) Met moeite, bezivaarlijk .
1) No . 1, 1563 : Muneken .
~) Hunne drukke, levendige uitingen van vreugde .
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Mat . 12 . b. 20 .

Mgt . 10 . c. 28 .
Rom . 8, b . 13.
Math. 3 . a. 2 .

4. b .17 .

Fol . 27 v° .
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En seyden dat dit was van noo
Datmense dus wech deden .
Sy connent niet beuinden
Te weten, al in (hods woort
Datmense mach verslinden
Alle die haer niet en hoort
blaer na tplaccaet so gaen sy voort
Sy 4jnt nochtans niet machtich
wt to roeyen met brant oft moort
Gods woort is haer to crachtich .
Maer waert niet vanden Heere
So hadden zijt haest gedaen
Want alle vreemde leere
En mogen niet blijuen staen
Aenmerct Gamaliels vermaen
Actum vijf suit ghijt vinden
-I- Dat van (hod is, sal niet vergaen
Weest doch niet meer als blinden .
G}hy Heeren laet v raden
En doet eens * oprechte boet
Oft teal v siel veel sehaden
1st dat ghy dit niet en doet
En stort niet meer onnosel bloet
Tsoude v geeyscht werden ~)
Ick waerschou v wt liefden soet
En wilt doch niet volherden.
Die nv geestelijek hieten
Dees doen Cods volek meeat verdriet
Haer fenijn sy wt schieten
Op (hods woort achten sy niet
Ma,er wat Coninek oft Paus gebiet
Dat wort van haer ghepresen
Heer ons met uwen Gi-heest begiet
Dat wy voor haer niet vresen .
O menschen neemt dit ware
Want tis v betuycht seer bloot z)
Met goet, bloet, openbare
Om (hods woort zijn sy gedoot
De Heer stout haer by index noot
Dat sy volstandich bleuen
Sy aten van tleuende broot

Acto . 5 . e. 49 .
Mat, 3 . a 8.

Fol . 28 r~ .

I

Zoo zonder uvan", in alle uitgaven .
2 Onbedekt ; bier : onbewimnpebi, duidelJ
i'k .

14 .]

EEN LIEDEKEN VAN Xjj . VRIENDEN VAN, .GENT .

Daerom sullen sy leuen .
En die ander twee vrouwen
Die geweest waren swaer
Werden thooft afgehouwen
Maer niet int openbaer
op sGraefs Casteel daer deedment haer
A1 volstandich sy bleven
Het eewich leuen al hier naer
Sal haer werden gegeuen .
Vrienden laet ons (hod dancken
Van a11e 4jn groote duecht
Dat by de rechte t rancken
Altijt so seer verhuecht
Vrienden doet so veel als ghy moecht
Om (hod den Heer to prijsen
Hebt altijt in zijn woorden vrueeht
Dat doet de siel verrijsen .
Die desen weeh wil treden
Die maeck hem daer toe bereyt
A1 na de stadt vol vreden
-I- Maer den wech en is niet breyt
Also ons Christus selue seyt
Datter Rreynich op wandelt
Maer veel op die ter hellen leyt
Elck sie toe wat by handelt .
* Staet op al vanden slapen
Ick bidt v, o menschen al
Des Heeren dach sal naken
Voecht v by dat t cleyn getal
Die gereeckent zijn in dit dal
Voor sotten ende dwasen
Weet dat deer salich wesen sa,l
~ A1 seytmen dat sy rasen .
Die dit Liedeken dichte
Zijn gemoet dwanek hem daer toe
Om zijn naeaten to stichten
op dot sy niet werden moe
Vrienden neemt dit toch nv int goe
Dat is aen v mijn beden
Bidt voor my, so ick voor v doe
Want wy zijn tsameu leden .
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Joan . 15 . a, 5,

4,Es. 7 . a, 7 .
Mat . 7 . b . 13
*Rom .13 .b .12 .
Eph . 5 . b . 14 .
Fol . 28 n° .

Luc . 12, d, 31 .

Sap. 5. a,4 ,

1.Cor .12 . b .12.
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[no. 1 .5 .] ')

Van twe vromeChrietenen
genaemt Gorie ende Joachim tot Antwerpen verbrant Anno .
1560.
t 2.Ti . 3. b .12 .
Pea . 44 . C . 23 .
Rom. 8. e . 36 .

Mat. 28 . e,19 .
Mar . 16 . b .15.

Fol . 29 ro .

Eph . 4 . a .

5.

Luc . 23 . d . 33 .
Acto . 7 . g . 60 .

EEN LIETBOECXKEN VAN DEN OFFER DES HEEREN.

Q

Na de wijse : Och Heere ghy staet
altijt in mijnen sinne .

0 Heere Godt eewich Vader verheuen
Tot v clage ick al mijnen noot
t Al die hier godsalich willen leuen
Die worden veruolcht met versmaetheYdt root .
Alsmen schreef duysent en vijfhondert
Ende daer toe noch tsestich Jaer
Doen was tgemeyn volt seer verwondert
Van twee Christen, gebracht in de vierschaer .
Sy werden gestelt al voor de Heeren
4- Als slachschaepkens opt selue pas
De Schout socht Goris to verneeren
fly vraechde hem, of by herdoopet was .
Ick ben gedoopt na Christus leere
Als by geboot zjjn Apostolen fijn
* Gaende predict alle volek na en veere
Den geloouigen gedoopt sal salich zijn .
Inden Name des Vaders crachtich
Des Soons ende des heyligen Geest
1VIoetet geschien, so scrift tuycht warachtich
Sy moeten zijn geleert en geloouen eest 2).
De Schout die was hooge geseten
fly vraechde Joachim hier na seer ras
Ende begeerde van hem to weten
Oft by oock al mede gedoopet was .
Ick houde aen t eenen Doop bequame 3)
Aen eenen Heere, aen eenen Clod
De Heeren gingen hen versamen
Des Keysers mandament was haer gebodt .
Joachim die sprack ary solider sneuen
Wy bedancken v mijn Heeren goet
-I- (hod die willet v lieden vergeuen
Vwe blintheyt des herten onuroet.
Als sy wt de vierschare quamen
1) Vol ens het boek van de Hoo er Vierschaer en de rekenin en van den marki;graaf zJijn Ghooris Gregorius Leerse, geboren van Lier, en Joachim Ooms alias
Jans lens
eboren van Curin en Anaba tisten 9 November 1560 o den Steers
verdronken >; niet > zooals het randschrift van bet lied zegt, verbrand . Dit lied komt
reeds in het Nieu Liedenboeck van 1562 voor.
2 Voor aeerst". Evenals fol . 17 ro : zie aanteekenin 4 aldaar .
3 Aan enaam ; hier : dierbaar.

[n 0. 15.]

EEN LIEDEKEN VAN QORI6 ENDE JOACHIM.

5F)1

So apraken ey sonder verdriet
(Geeneine soeckende hooge namen)
* Wy schamen ons des Euangeliume niet .
Men hoorde daer de stemmen clineken
Also sy gingen lanex de straet
Een Liedeken (wilt dit gedincken)
Songen ay als dit veersken t) hier na staet
Och Heere ghy staet altijt in mijnen sinne
t Mijn siele verlanget om by v to zijn
Mijn hert is ontbroken 2) door v minne
-I- Och wanneer sal is comen voor v aenechijn .
* En wiltse niet vreesen, sprack Joachim crachtich
A1 die dat lichaem dooden snel
her na sullen wy verblijden machtich
Adieu mijn lieue broeders, sprac Goris wel .
Men sachee daer henen gangen
Als Ruesen int geloof pdoon
Den ~ engen wech met groot verlangen
A1 na dat nieuwe Jerusalem schoon .
Ala sy nv quamen op de stede
Daer den Brantoffer moeste geschien
-h Sy gauen daer den cus des vrede
Malcanderen al na Paulus bedien .
Als sy aen den staeck waren gebonden
Daer sy doen souden haer offerande fijn
Joachim die hoordemen vermonden
* 0 Vader willet mijns genadich zijn .
Ick danek v Vader bequame 3)
Dat ghy my t weerdich hebt gemaect
Te lijden om uwen grooten Name
Staet my nv by, ende ons genaect .
GForis die sprack met goede seden
Heere ghy west hoe ick v heb gesocht
Hierom moet iek nv steruen ter stede
Pat ie om mijne salicheyt heb gewrocht.
GFhy borgers en wilt doch niet vreesen
A1 steruen wy om de waerheyt bloot 4)
~ Christus is ons voorgegaen in desen
Want hp is * onsen Hertoge minioot 5).
1 Van den martelaar Joost Joosten : in alle drukken der Veeld . Lied,, 1559-1752,
3 Dierbaar,
2 Losgebroken ;~ miJjn hart stort zich uit .
4 Looter, zuiver • eigenliJ'k : onbedekt,
5 Beva11ig lief~ ~ beminneliJ'k
> ook van hen, tot wie men op ziet eerwaard'~
36
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Rom . l . b.16 .

Pea . 84 . a . 3 .
143 . b . 8 .
+ Psa . 42 . a . 3 .
* Mat.l0.c .28 .
Luc .12 . a. 4 .

4 .Es . 7 . a . 7 .
Mat . 7 . b .14 .

2.Cor.13.b .12 .
i .Pet . 5 . b .14 .

Fol. 29 v°.

PaaL 51 . a . 3 .
56 . a. 2 .
Act . 5. e. 42 .

1.Pe. 2 . a 21 .

* Heb.12, a.2.
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4 .Ee . 2. f. 43 .

1.Pet . 5. a . 4 .

Dit veereken
eingt op zijn

wijse .

I.uc . 23 . e.46 .
Joan . 1 . b .13 .
1 .Joan .5 .c .18 .
Apo . 6 . b . 9 .

Apo . 6 . b .11 .

+ Mt . 13 . e. 43 .

+ Mt. 26 . c .18 .
* Apo. 2 . c .17 .
t Eea . 64.e .17 .

Fol. 30 r° .

EEN LIETBOEC%KEN VAN PEN OFFER DES HEEREDT.

Als sy aen de staecken stonden
Verbeydende lijdtsamelijek de -h croon
Sy hebben ontloocken hare monden
En songen dit oorlof liedeken schoott .
Orlof aen broeders en eustera gemeen
Wy moeten nv scheyden
Tot dat wy comen by Christum alleen
Ons Hooftman en anders geen
Wilt v daer toe bereen
Daer wil ick v verbeyden .
Dese heyligen goet van fame
Riepen dicwils in nooden meest
* 0 hemelsche Vader eersame
in v handen beueel ick mijnen gheest .
0 ghy heyligen t wt GFodt geboren
Ontfangt dit voor een blijde maer
her hebben sy haer leuen verlooren
Maer nv -I- leggen sy onder den Altaer .
* Int witte cleet sullen sy blincken
t Gelijck de Son in des Vaders throon
-{- Nieuwen wijn die sal God haer schincken
Ende hemels broot tot Karen loon .
-F Noyt oore en conate gehooren
Noch geen ooge en heuet gesien
Hoe dat Christus zijn wtuereooren
In zijnder Bruylofte sal verblien .
Och broeders en laet ons doeh niet vresen
A1 worden wy ter werelt gedoot
wy sullen verblijden int hemelsche wesen
A1 met dat lief getal der heyligen groot .
0 Heere maecket my doch weerdich
En wilt my stercken door uwe cracht
Pat is mach lijden om uwen naem volheerdieh
Ende also betuygen v groote macht.
Oorlof broedere, dat ick dit wtrichte i)
Pat is gedaen wt liefden soet
Oft ieker yemant mede mocht atichten
filet is gedicht van twee heyligen 'z) goet .

1 Doen, tot stand brengen, vervaardii;en n .l . dit lied,
2 Vromen leden van Christus' heilil ;a germeeute .
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Nae de wijse : Adieu reyn
bloemken 1).

AEnhoort godt hemelsche Vader
Ona clagen in deser tijt
Och Heere weest ons bewaerder
0 Godt Vader ghebenedijt
Den Satan is beuan en met nJi t
Om onae sielen to verderuen
En om v leden to doen eteruen
Dat bewijst by met grooter epijt 3).
Och Heere God almachtich
Ick clage v mijnen noot
Datter om die waerhe tY crachtich
So vele steruen die doot
En lijden hier so menighen stoot
Met onthoofden, verdrencken, verbranden
Comen sy hier tot schanden
1st niet een iammer groot .
Dit heeftmen wel connen aenachouwen
Tantwerpen in corten termijn
Hoe veel datmer 4) each benouwen
Die voor de waerheyt gestoruen zijn
So seggen wjj, o Heere fijn
Gteeft v kneehten moet ten desen
Als sy so veruolget wesen
Dat sy aenschouwen v aenschijn .
Joncker Jan van Jmmercelen
Is gecomen binnen der stadt
Marcgraef geworden, hoe loud let helen
Jut Jaer duysent vijfhondert plat
En vijfenvijftich, verstaetv wel dat
Heeft by beginnen to ontleden L)
Die sochten to leuen in vreden
1 N°. 4 1563 : ~Bloemken rosiere" .
2 De oPgaaf in dit lied komt overeen met de list
J der geexecuteerden uit antwerPsche archiefstukken oPgemaakt door Genard : Antwerpsch Archievenbiad
XIV bl . 20 vgg. Daar worden de meesten naar hunne geboortePlasts ~'enoemd in
deze verzen naar hun beroeP . In onderscheiding van verscheidene andere liederen
is dit louter een klaa dicht ; het is no g in 1560 vervaardi d : zie het voorlaatste
couplet . Ook in het Nteu Lti'edenboeek, 1562 .
3 Kwaad onrecht .
4Men er .
5 Niet ei enliJ'k dooden, maar iemand van een ziJ'ner leden berooven, verminken . Hier om 't r6"m .
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En wandelen den rechten pat .
Ten eersten oock al voren
Peter met den cruepelen voet
Jan droochscheerder wilt hooren
Bans borduerwercker, zit dit vroet
Frans sweertveger wetter spoet
Dese zijn vrymoedich gebleuen
op de Merct verlieten haer leuen
En verwachten den Bruydegom soet .
Tanneken vander Leyen
Een ionge dochter van (dent
Die en sal niet meer sehreyen
Inde Schelde haer leuen geent
Bartholomeus potbacker bekent
Daer na Rommeken ') gepresen
Clod haddese wtgelesen
Sy storuen op de Meret present .
Int daer van sesenvijftich
Sijnder twee gegaen in vre
Seer wijs en oock voorsichtich
Abraham die seer wel dee
Ende Jan de Cudse 2) oock wee
op die Merct haer leuen gelaten
Saechtmoedich, willet eaten
Tantwerpen binnen der Stee .
Int Jaer seuenenvijftich
Marten saeyweuer ras
Joris doudecleercoper niet listich
Willem droochscheerder op dat pas
Peter die backer oock daer was
Victoor en ginek niet bezijden
op de Meret moestense lijden
Int vleys broos als glee .
Na huys was Jeronimus verlangen
Met Lauwereys van Gelder aensiet
Peter die muelenaer was wee geuangen
Jacob van Iperen, vaet dit bediet
Marten die Wael vergaten ey niet
Omdat sy op God betrouden
Syn sy den hale afgehouden
1 Rombout Smit,
2 Van Cuteegem of Cussegem .
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Dit is op den Steen geschiet .
Margriet Jeroons huysurouwe
En Janneken op Dexterlaer
Claerken was oock getrouwe
Op den Steers verdroncken, niet openbaer
Int Schelt geworpen daer naer
Daer heeftmenae lien drijuen
opt water, met schoone witte lijuen
Dat bleeck wel also claer .
Int iaer achtenvijftich wilt mercken
Jacob die Metser metten breydel an ')
Vrymoedich als den stereken
op de Merct voor menich man
Lowija die VPeuer quammer niet van
Op den steers onthooft sonder aneuen ~)
Janneken isaer oock gebleuen
En Nohele 3) in den tobbe dan .
Franc Tibau wilden sy niet verschonen
Op den steers onthooft sonder geschal
Cleynen Direk, Godt salt hem loonen
Op den Steers onthooft verstaget 4) al
Iienrick leeruercooper sonder afual
Anthonis wilde hem verneeren
Direk die schilder moest mee paeseeren
Om to knielen voor den Buel seer mal .
Hans de duytseh 5) wilde lieuer verkiesen
Op den Steers to storten zijn bloet
Dan Godes rijek to verliesen
Dat bewees by met cloecken moet
Voor tquaet cal by hebben dat goet
Sy dooden hem met gewelde
En smeten zijn lichaem int Schelde
1 Met jets in den mond gestoPt om hem het sPreken to beletten . Later heeft
Alva daarvoor het tongschroefJ'e in zwang gebracht .
2 Aarzelen .
3 Noelle Mazille, vrouw van Antonis Rocke . Deze laatste is insgelJi'ks 11 Juni
des nachts op den Steen geexecuteerd novermidts ziJjn quaet geuoelen ende dat
hiJ' hem hadde laten herdooPen" ; ziJjn naam is echter in dit lied weggelaten om
de omstandigheid Dr . Wieder, hi . 105, heeft dit terecht oPgemerkt dat nhiJ' openbaerliJ'ck Peniteert ende tot het herdooPsel hJi' simPelheyt onnoseliJ'ck gebrocht
is" : Antwerpsch Archievenblad, VIII, bl . 444 . Ook Gillis van Aken
10 Juli 1557
is weg'ens ziJ'ne herroePing niet in het lied oPgenomen .
4 Verstahen, verlengd uit iverstaan".
5) Hans PhleYnshorn uit Neurenberi;.
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Als sotte menechen onuroet .
Hans de emit wilde niet swichten
Noch Sander ooek aldaer
Hana van Borculo doort verlichten 1)
En Peter in de vette waer
Geert perssement wereker eerbaer
Arent al sonder verdrieten
Sy ghinghen haer bloet vergieten
op de Merct voor de gheheele schaer .
Grietken en wilde niet versaken
Tanneken en spaerde niet haer Ijjf
Noch oock Stijnken van Aken
Met Lynken Henricks Jonewjjf
Bleuen by der waerheyt stiff
Deee ginghen sy verdreneken
op den Steen, willet ghedencken
Crom gebonden, ist niet een vuyl bedrijf?
Int Jaer negenenvijftich laetstleden
Franeken de vroeyvrouwe aenhoort
Naenken leervercoopster met goede seden
Pluenken vander Goes ooc ruete oorboort 2)
Die storuen inden tobbe ongestoort
(delis van G en t heuet sweert ontfangen
Met Adriaen aenden etaeck ghehangen
Storuen op den Steen met goet accoort 3)
Mariken Frans met goet betrouwen
En Neelken een dochter snel
Sy wilden (hods rijcke behouwen
Betken beweest oock also wel
Mayken Cadts en sochte niet e1 4)
Magdaleenken wt God geboren
En Aechtken van Sirekzee vereoren
Sy en waren niet rebel.
Het oude Mayken vol goede zeden
Is t dubbelder eeren weert
Grietken Bonauentuers heeft gheleden
Met Mayken de Corte doom sweert
De 4 - Croone hebben sy begheert
-Joe cant de Marcgraef verweruen
1 N .1 . van Gods geest ; door de verlichteng met Gods geest
2 Ook rust g
•~enit orboren is ProfJ't van jets trekken .
3 Eenstemmi heed samensternmin .
4Antlers.

[ri O .

16.]

EEN LIEDEREN VAN LX%1J . PRIENDEN .

567

Vroukens doort sweert to doen steruen
So iammerlijek, dat eleken deert .
Andries Langedul sonder beyen
Mattheus potbacker met hem
En Lauken vander Leyen
Waren als een Lammeken tern t)
* En hoorden na des Heeren stem
Bleuen finder waerheyt onuerdoruen
Daerom zijn sy doom sweert geatoruen
Um to comen int nieu Jerusalem .
Int Jaer taeatich, vaet dese reden
Anthonie Claeasen, dit verstaet
Joria heeft t den engen padt ghetreden
Thielman beweest oock wetter daet
Bans de backer was niet desperaet
Daerom zjjn sy inden Tobbe verdroneken
-F Nieuwen wijn sal haer werden geschoncken
By onaen Vader delicaet .
Gtommer metser een vroom broeder
Peter van Spaengien 2) moester by stem
Jacob goutsmit zjjnder sielen behoeder
Inden tobbe moeaten sy saen
Doof Betken en wilde niet afghaen
En Betken van (rent sonder trueren
Noch Lijsken emits tot geender vren
Inden Tobbe moesten sy haer baen .
Ten laetsten verstaet one dichten
Een broeder Lenaert Plouier
Janneken en wilde niet swichten
Altijt int wesen goedertier
Mayken van Aken heeft geleden hier
Sy sullen ontfangen de * Croone
Int eewich leuen seer schoone
Sy zijn beproeft ~ alst gout jut vyer .
Dese hebben alle gheleden
A1 voor de waerheyt reyn
Tantwerpen al binnen der Stede
1 Hetzelfde als tam ~• liJ'dzaam .
2 nPedro de Soza SPaegniaert, die metten voirs . Jaques Jacques Schot, goudsmid en met Gommare de Clercq, metselaar omme dat hiJ' herdooht was, opten
Steep verdroncken is geworden" : Antwerpsch Archievenbiad > IX, hl . H . HiJ' lief
geene goederen na . SPaansche kooPlieden en uitgewekenen warm er vele to Antwer en : men denke aan Enzinas eeni a 'aren vroe er .
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En betrouden op Christum haer greyn
Wy bidden v broeders gemeyn
Wilt Q-odes woort doorgronden
Schout alle loose vonden
En fondeert v op Christum alleyn .
Jan de Tasmaker sit noch geuangen')
Als wy dit atelden, nemet in danek
Nae godts rijeke was zijn verlangen
fly was int vleys so eranck
En by was meer dan eens ter banek
Maer om zijn broeders niet to beswaren
En wilde hem seluen niet sparen
Vyerighe liefde hem daer toe dwanck .
Och houdet ons ten goeden
Dat wy bier hebben ghedicht
Wilt v tot duechden spoeden 2)
En wandelt altijt int licht
Met een open claer ghesieht
IIet is gheschiet wt liefden reyne
Oorlof broeders en austere gemeyne
Siet dat ghy uwen naesten eticht .
Q

Nae de wijse 3 ) : 0 Rat van
auontueren.

ALsmen schreef duyst vijfhondert
En dyer toe noch vijftich Jaer
1 't BewiJ's, dat dit lied nog i n 1 560 is vervaardigd . Immers de Brie, die het
laatst zJ
ijn genoemd, Lenaert Plovier Janneken Eeghels en MaeYken de Hont werden 4 April 1560 terechtgesteld • en d e dooPsgezmde martelaars, die dan vol8en ,
Jan Cleeren 9 Aug., Willem Cleerma ker 4 Oct, enc. kent de dichter nog niet. Is
Jan de Tasmaker misschien Jan Cleeren die in de rekenmgen van den markgraaf
nde hertekensmaeckere" wordt genoemd .
2 Evenals fol . 40 vo en vgg . . zie Inleidmg, bl . 496 .
3 No . 1 1563 : nNa de wJi
" ze, vant liet vanden Coninck van Denemerck : 0
Rat enz.'" .
4Dit is bet lied door Hans Van 0verdam die zelf de tei echtstelhng van deze
))vier vrome Christenen" had biJb
'gewoo nd, gedicht : zie bl . 98 hierboven en Wieder ,
hi. 907 . Het komt reeds in d e Veelderhande Lzedekens van 1559
voor en is m
tal van latere bundels herdrukt ook door Wackernagel . Geen wonder : het muiit
uit door aanschouweli'kheid
~
en levendig'held van teekenmg. Giehs van Aerde en
Tanneken van Roosbroecke beiden geboren van Lier Godevaert Mertens, geboren
van Sinte Peeters buYten Maestricht, en Marie Vlammx, geboren van Smt-TruYen ,
to Lier verbrand komen voor 'm de antwerpsche rekenmgen van den markgraaf
Antwerpsch Archaevenblad, VIII, b1 .

393), omdat de executie door den scherP-
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Was menich menech verwondert
Den laetsten Januarij voorwaer
Van vrome Christenen viere
Vrymoedich end onueruaert
Opgheoffert binnen Liere
In Brabant, wiens bloet seer diere
God sal eysechen vanden boosen aert 1 ) .
Wanneer sy dees Schaepkens vingen
Daer en ghebraek gheen ghewelt
Sy volchden die voren ghingen
Vet 2) waren sy, dit vry vertelt
God hadse self alderwegen
Vercoren end wtgesocht
Dies sy so -I- slachachaepkens plegen
Niet mjjende storm, hagel, noch regen
Totten slachhuyae waren ghebrocht .
Totten Rade gheleyt zijnde
Vraechden sy na haer lieder gheloof
Um dwelck to beljden elck pijnde 3)
Voor die Heeren blint ende doof
t Cracht sy van bouen ontfingen
En door harm wont sprack Gods geest
Sy en sochten niet to ontspringen
Door geueynstheyt oft ander dingen
14faer sy spraken vry onbeureest.
Tot v lieden verantwoorden
Sijt ghy gestelt, sprack de Schout seer net
Goyuaert aprack voor al diet hoorden
Mijna gheloofs haluen, elek hier op let
Dat heb ick vrvmoedich beleden
gheen ander ick kiesen en sal
Ick ben daer oock mede to vreden
A1 sout ghy my doen ontleden 4)
Ick blijuer by sonder afual .
rechter en verdere ambtenaren van Antwerp en en neschiedde ; en dit weer omdat
zie t . a . Pde schout van AntwerPen markgraaf van list land van RiJ'en was . Als
de terechtstelling, Wieder, hi . 10? 0P 31 J'anuari heeft Plaats gshad most het
J'aar daarvan 1551 ziJj n geweest en dus ook de executie van Hans Van Overdam
in 1551 ziJj n voorbrevallen . De tiJ'd tot Paschen is dan hierboven nog tot 1550 gerekend .
1 Het boos geslacht .
2 Voor de slachtbank ereed klaar ; zoo ri'k in eloof, dat de marteldood hen
bliJ'de en trouw zou vinden .
3 Zich moeite even zich o
jets toele en,
4 Zie aanteekening 4 op fol . 30 vo,

genaemt Goynert, Gielie
Mariken ends
Anneken, de
welcke opgeoffert zijn to
Lier, Anno .
1550 .

Psa . 44 . c . 23 .
Rom. 8 . a . 36 .
1 .Cor . 4 . b . 9 .
Fol . 33 r°.

Mat. 10. b.19 .
Mar. 13 . b . 11 .
. 12 . b . 11 .
Inc
21 . b . 11 .
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Coma daer na Overt haer ghelesen
Tmandament van des Keysers Raet
Wat segt ghy lieden van desen
Verstaet ghijt wel dat hier in staet?
Spraek den Schout hooghe van moede
Waer op dat antwoorde gaf
Goyuaert met seer coelen bloede
Spreeckende ghelijck de vroede
Sachtmoedeljjek ende niet straf.
(hod die heeft ons ghegheuen
Door Christum een eewich beuel
Dwelck oils Marcus heeft beschreuen
In zijn sestiende Capittel wel
Dat alle -F die gheloouen
En ghedoopt werden deer naer
Werden salich, maer God sal berouen
Vande salicheyt, ende verdouen i)
A1 die niet en gheloouen, dits claer .
Maer den Keyser groot van machte
Na des werelts blint aensien
Heeft hier teghen met crachte
Een ander beuel doen geschien
Datmen al die haer laten doopen
Toprecht geloof bekennende eerst
Sonder gracy oft eenich hoopen
Aen eenen staeck sal knoopen
En verbranden met fel tempeest .
Dese twee Mandamenten
Tegen malcanderen stem
Iioort Heeren ende Regenten
Een van tween willen wy versmaen
Niemant en sy dit verholen
Gods beuel dat willen wy hoen
A1 leert Satan in zijn scholen
Dat wy ketters zijn ende dolen
Tegen Godts woort wy niet en doers .
Ghebracht zijnde inde vierschare
Anneken vroom en wel gemoet
Was geuraeeht int openbare
Venders Schout ras metter apoet
Begeert ghy geen genade
1 Hun hart verstokken .
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Eer dat ordeal ouer v gaet
Sy sprack met rijpen rade
Ick sal begeeren vroech en spade
Gratie van Godt mijn toeuerlaet .
Van vjfentaeuentich Jaren t)
Een vrouwe Mariken bekent
Was geuraeeht : Wilt ghy verclaren
V sonden voor den Priester ient
Sy antwoorde sonder verstooren
Ick ben droeuich en my is leet
Pat ick hebbe laten hooren
Met haer sterffelijeke ooren
Mijn sonden die Papers wreet .
Als Goyuaert een vroom broeder
Na de vierschare was geleyt
iieeft by als een cloeck beuroeder 2)
Tot eenen hoop Papers geseyt
Treckt wt v lange cleeren
Poet * sackers aen, stroyt sonder respijt
Asachen op v hooft, en wilt leeren
Als die van Niniue bekeeren
Betert v, want tis meer dan tijt.
Als by in des Rechters huyae
Van die dienaers was genet
Sprack den Schout al met abuyse
Om verschonen hem ende die Wet
Wilt ghy Been gratie begeeren
Waer op Goyuaert aprack excellent
V gracy wil ick van my weeren
Want wat ick niet en mach ontbeeren
Sal Clod geuen den hoochsten Regent .
Gioyuaert van die Broedere siende
Sprack tot haer met blijde gemoet
Sijn aensicht van haer myende 3)
Trooste by haer met woorden soet
Seggende : Ick bidde den Heere
Pat ghy alle dun sitters muecht
1 Zulke hoogbeJ'aarden ontbreken onder de martelaars niet o . a . enkelen in het
lied no. 16 en Lucas Lamberts zie bl . 78 boven . De groute meerderheid bestaat
echter uit betrekkeliJ'k J'onge manners en vrouwen .
2 Leermeester .
3) MiJ dende : hiJ' keek die broeders niet aan, opdat niet de schoutsdienaars daardoor zouden kunnen bemerken, wie onder de omstanders ook ketters waren .

* Jon . 3 . b . 5 .
Mat . 12 .d .41

Fol . 34 r".
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So iek sitte tot desen keere
Om vermeeren Christus eere
Door zijnen geest vol troost en vruecht .
Die Schoutet coste niet lijden
Die woorden, dies Overt by ontstelt
Swijcht (sprack hy) ten desen tjjden
V preken doch hier niet en gelt
Heer Schout, sprack Goyuaert seer stille
Vijf of ees woorden spreeck ick maer
Die my (hod vry van geschille t)
Door zjjn genade en wille
Geeft to spreken, valt v dat so swaer .
Hy hoorde noch murmureeren
Tsimpel volck, sprekende onwijs
Twelck by niet en liet paeseren
J1aer by sprack (Godt geuende prijs)
Dit heeftmen al sien geachieden
Van des oprechten -1 Abels tit
En verwondert v niet goe lieden
Want t na alle Schrifts bedieden
Den oprechten veel versmaethegt lift.
Die dienaera die by hem stonden
Spraken beyde met woorden fel
(shy en moecht hier niet vermonden
Den Schout en wilt niet, dus swijget snel
Terstont so heeft daer gesloten
Sijn mont die almachtige Heer
Twelek menich mensch heeft verdroten
En seyden : Wat blijft deer besloten
In zijn hert, och mocht by spreken meer .
Gielie een broeder van vieren
En was niet een woort geuraecht
Noch in geender manieren
Heeft by oock yet gewaecht
God toonde daer wel to degen
Also elek mochte mercken fijn
Dat beter is geswegen
Dan gesproocken, voor die staen tegen
Gods woorden die vriendelijck zijn .
Ick moet verha.len sonder gecken
Hoe die Papen noch stonden by een

+ Ge . 4 . a. 8 .
+Psa.34 .c .20.
Esa. 59 . b.15 .
Luc. 24. d .25 .
2.Tim . 5 . b .
Fod, 34 v° .

1

InnerliJ'ke verdeeldheid, twiJ'fel .
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Alsmen Gi-oyuaert sonder trecken i)
Wederom leyde na den Steen
Een van die prineipale
Track wech om to wesen abschons 2)
fly vreesde seer (*oyuaerts tale
Dander riepen int generale
Domine, domine blijft by ons .
Opten dach dat deer vrienden storuen
Waren sy alle viere versaemt
Vruecht sy met malcander verworuen
Ende songen tsamen onbeschaemt
Met vriendelijeken accoorde
* Salich is die man geheeten en goet 3)
So datment op de merct licht hoorde
Noch songen sy als ongeatoorde
Den eenenveertichsten Psalm met ootmoet .
Den schout track na tgeuanekenesse
En sprack : Goyuaert zijt ghy niet beraen
Waer op Goyuaert dede een Jesse
* Ten sy dat ghy v betert saen
Op v sal Gods straf vlus 4) comen
De Sehout terstont ter venster wt each
En sprack : Sal Good dan verdommen
Desen gantschen hoop niet om sommen 5)
Waer op Goyuaert hem dede gewach .
Gods woort sonder to vermeeren 6)
Heb ick tot v gesproken heer Schout
Maer hier zijn (hoop ick) die Godt eeren
En vreesen, menschen ionek end oudt
Den Schoutet seer qualjjck to vreden
En vercrijgende cleynen lof
Ginek ras na Anneken treden
En sprack met schoonschijnende reden
Anneken wat segter ghy of?
Anneken met een verblijden
Sprack : Heer Schout dit v kenneljjek sy
Datmen in deer stadt ten tween tijden
Groote eere bewesen heeft my
1 Dien men niet behoefde mee to sleuren ; die 1;ewillit ; merleging .
2 Ei enli'k ))verbor en" ; hier nbuiten 't edran " .
3 De eerste regel van Psalm '1 uit de Souterliedekens van 1540 .
4Fluks .
5 Niet op to sommen niet to • tellen.
6 Zonder er jets aan toe to does, zonder het to vervalschen .
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Peal. l . a . 3 .

Fol. 35 r° .

Luce .13 . a. 3.

5'T4

1 .Pe. 4 . C . 15 .

2 .Pe . 2 . c . 20.
3 . c . 17 .

Fol . 3,5 v0 .
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Ten eersten als ick mijn man troude
Ten tweeden als by Keyser') was
Maer met oogen ick noyt aenschoude
Vruecht die in my niet verfloude
Also iek doe nv op dit pas .
Goyuaert ter dootwaert gaende
Dede by een seer schoon vermaen
Tot alle die daer waren staende
Straffende het schimpich versmaen
En aprack : Weet dat wy niet en eteruen
Om * diefte, moort oft ketterijen
Maer om dat R y soecken (hods eruen
Door zjnen wille to verweruen
En zgn woorden ongeueynst belijen .
De Buel sprat : Wilt van spreken mijden
Oft ick sal v stoppen den mont
Goyuaert sprack : Laet Godt betijden z)
Met my eenen cleynen stont
Betert v ghy, tort is v leuen
Dit hoorende een broeder eprack
(hod die wil v stercheyt geuen
0 ia, sprack hy, Gods cracht verheuen
Door zijn geest en Overt in ons niet swack .
De Monick die wilde spreken
blariken, maer GFoyuaert each toe
En sprack : Vliet met v loose treken
GFhy verleyder, van v zijn wy moe
qaet tot v volek sonder dralen
Dins en hebben wy geen gebreck 3)
Sijnen moet aachmen daer falen
Siende datter niet en was to halen
Dan veremaetheyt, dies nam by vertreck .
Als sy binnen den rinek quamen
1Van de rederiJ'kerskamer . De inrichting van het bestuur en de betitelin g
daarvan waren in de verschillende kamers zeer verschillend . In sommiga was
»Keizer" de naam voor den eerevoorzitter > die in andere »Prins" heette >; niet zelden droeg men die waardigheid aan mannen van aanzien op. Te Lier, waar twee
kamers bestonden > was zooals hier bliJ'kt, aKeizer" de titel van den gewonen voor
titter . Dit vers bewiJ'st al weder, hoe men de oudste DooPst ;ezinden niet onder
bet gaPeuPel, maar onder de burgeriJ' in hare verschillende lagen moet zoeken
tie Inleidin bl . 27 .
2 ZiJ'n gang, ziJjn weg haan .
3 Wi' missen u niet hebben u niet noodi .

[n 0. 17 .]

EEN LIEDEBEN VAN

111 .

VRIEND . VAN LIER.

575

Stonden die Gildebroers seer verstaeft !)
Doen sprack GFoyuaert na tbetamen
Hoe ataet ghy dus * gestoct en gestaeft
Also deden ooek de Joden
Als sy Christum brachten ter doot
Wy staen her als zijn boden
In tijen hadden wy wel geuloden
Hadden wy geureest voor desen noot .
Na desen vielen to samen
Die vier Vrienden op haer knien
Als sy die ataecken vernamen 2)
Daer den brantoffer moeste geschien
Na tgebedt opstaende sy custen
Malcander met blijden aenschjjn
Daer na Anneken met lusten
Hief een liedt op, als den geruaten
t Op v betrou iek o Heere mijn .
Die dienaers die by haer stonden
Spraken : Wilt ons hier swijgen ghy
Waer op men hoorde vermonden
Goyuaert : Neen auater singet vry
En hielp haer singen sonder trueren 3)
De dienaers waren daerom gram
En den schout, want ter selfder vren
Riep by een dienaer met versueren 4)
Die seer haestelijek tot hem quam .
Hy seyde hem wat in 4jn ooren
Daer na by seer snellijek ginck
Totten Buela knecht, die met verstooren
Also eaen als by de mare ontfinek
Aen Goyuaert hem schicte to wereke
Om breydelen 5) in corter stont
Maer Goyuaert eloot als de atercke
Staende vrymoedich inden pereke
Sin tanden, en bewaerde zjjn mont.
1 StokstiJ'f. Met dat gild zal wel het schuttersgild bedoeld ziJjn, dat onder den
kring van mensehen, die in 't rond op de gerechtsPlaats stonden, de orde had to
handhaven . In 1551 behoefde dus de overheid to Lier nog niet, zooals later sours
het geval was, ketterexecuties in stilte to doen Plasts hebben our oPzien onder
2) Zagen.
het yolk to vermiJ'den .
3 Zonder lusteloosheid oPgewekt, funk, al door . Ons suit den treuren ."
.4 Staat in Plasts van een biJ' woord ; op zuren barsehen toon >• barsch .
5 Zie aanteekening 1 op fol. 31 r°.

Mt. 16. e. 40 .
Mr. 14. e. 43.

Lnc . 22. d. 47 .
Joan . 18 . a . 3 .

Peal. 31 . a . Z .

71 . a . l.

Fol. 36 rw .
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Eph . 5. d .19 .
Coll . 3 . b. 16 .

Mat . 3 . a. 1 .

4. b. 17 .

Fol . 36 vo .
C . 28 .
Mar. 14 . c . 25 .

Mat. 26 .
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Met eenen lacchenden monde
Sprack Cfoyuaert voor wijf en man
Ick soude ten desen stonde
Noch wel eingen metten breydel an
Maer Paulus seat : * Singt (hod int herte
Den Buel toonde dat by was onuroet
Njdich ende quaet van perte')
Als by Anneken, twelek menich smerte
Stelde int hemde een vrouwe soet.
Een dienaer (delis vraechde
Is hier geen van v volek dat ghy siet
Twelek (delis qualijek behaechde
En antwoorde : Weet ghy anders niet
Om my hier mede to quellen
Wat segt ghy P heeft Gfoyuaert geuraecht
fly vraecht na ons medegesellen
Goyuaert spraek : A1 coast icker tellen
Twintich, van een waer niet gewaecht .
Ghy meent (sprac Goyuaert) to versmooren
Met ons to dooden dat Godljek woort
Maer door dit sien ende hooren
Sullender noch hondert comen voort
Ende die waerheyt aenmercken
Aenden staeek staende sprack by noeh
t Betert v, toont boete met wereken
En wilt v met (hods woort verstereken
(been tijt der boeten went hier na doch .
Een dienaer hebbende met wijne
Een flessche, sprack sonder delay
Begeert ghy ten desen termijne
Te drincken? Gi-oyuaert antwoorde fraey
Ons en lust niet om to drincken
Van uwen win flau ende cranek
Want t nieuwen most sal ons schincken
Onsen Vader sonder vermincken 2)
In zijn rijek eenen eewigen dranek .
Als tvolek meynde dat doude vrouwe
Aenden staeck staende was geworcht
Haer Bruydegom zijnde getrouwe
Nergens voren en heeft sy 3) geeorcht
4 Loosheid . ~Perte" is ook eene aardigheid, een graP .
2 Zonder mankeeren.
3 De tekst heeft hier, maar alleen in deze uittaf, eene drukfout ; phi'". ))Sor hen" is vreezen bekommerd z" n .
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Maer een liedt heeft sy opgeheuen
God schenekende lof ende danck
Twelck als Anneken heeft beseuen')
Sanck sy mede aonder sneuen 2)
Vyerige liefde haer daer toe dwanek .
Staende aen de staecken gebonden
Elck aen zijnen hals met een strop
Vrymoedich met lacehende monden
Slaende vriendelijek haer oogen op
Hebben sy malcander met nicken
Lieffelijek getroost ende gegroet
En door noch meer ander sticken ~)
Sachmense malcander toeschicken
Vroom betrouwen ende atereken moet .
Het is oock claer gebleecken
Datmen haer to veel sanek en sprack
Alsmen Gi- oyuaert om zijn spreecken
Eenen breydel in zjjnen mont stack
Twelek alst de menschen eaghen
Hielden som 4) daer mede haer spot
Ander hoordemen gewagen
Hoe machmen dit volck aldus plagen
Haer spreken, eingen is doch al van Godt .
Lof, danek, prije, glory end eere
Moet (hod finder eewieheyt geschien
Die al 4jn Ledekens teere
Van stercheyt en vruecht can voorsien
So datmense niet en can dwingen
Met smeecken, gewelt of torment
Totter doot sy leeren en singen
Twelek den boosen niet can gehingen 5)
Want (hods crachten zijn hem onbekent .

4 Van beseuen > waarnemen> hooren .
2 Aarzelen of falen,
3 Stukken din en die zi' ter hand namen middelen .
5 Toestaan ;~ verdraB'en,
U.

Fol . 37 r° .

4 Sommi en .
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Van uij .vrienden, genaemt
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Q

Na de wijse : Op v betrou
ick Heere.

EYlaes ick mach wel suchten
Pat nv buert so groot ellent
1 Van dit gedicht van Adriaen Cornelisz . is reeds boven bll . 495 > 206> 526 in
de aanteekeningen melding gemaakt . Het Groot Offerboek van 4615 heeft er een
verhaal uit o esteld en er bi' evoe d dat deze executie in 4550 heeft lasts e~'repen . Meer dan 'tgeen lied en randschrift bevatten wisten echter ziJ'ne verzamelaars van deze vier martelaars niet ook niet b . v, de wJ
i'ze, waarop ziJ' ter flood
gebracht warm ;~ en hunne oPgaaf van het J'aartal is onJ'uist . Alle volgenden ook
Van Bra ht hebben eenvoudi het Groot Offerboek na eschreven .
De vrienden van flit lied ziJ'n echter in hetzelfde J'aar gedood als de vJi'f leidsche
martelaars uit no . 6 van flit Lietboecxken : in 1552 . Dat is het J'aar der vervolgin g
voor de gemeente in die stall heweest . 't BliJ'kt uit het sententieboek, flat op het
leidsch archief berust . Den 218ten Aui;', werden als herdoopers veroordeeld : MariJ'tgen Jansdr. tot den brandstapel als ziJ' persisteert, anders om gedolven to worden
in eene P~
ut • MariJ'tgen Adriaensdr . en Dieuwertgen Jansdr . om gedolven to worden ;, Willem MatthiJ'sz . om »geworcht ende mitten vure ebrandt
to worden tot
~'
flat die doodt daer nae volcht" ; Pieter MatthiJ'sz ., als hiJ' berouw toont, tot het
zwaard anders tot den brandstaPeI ;, Jannet~' en MatthJ
i'sdr. om verdronken to
worden . Dit ziJ'n de martelaars van ons lied, van :aEYlaes ick mach wel suchten".
Die van no . 6, van DIck mach wel droefli'ckJ'ck singen"fol . 13 vo van flit Lietboecxken
ztJ n op 24 November gevonnist. 't ZiJ'n volgens het sententieboek : Annetgen SYm onsdr . om verdronken to worden >• Dirck Jansz van Bocholt > Adriaen Cornelisz
van Schoonhoven, HeYnric Dircsz. om als ziJ' hardnekkii; bliJ'ven verbrand, anders
onthoofd to worden .
Men ziet, het sententieboek geeft op 21 Aug . twee veroordeelden meet, op 24
Nov . een minder op dan bet Lietboecxken . 't Kan ziJ'n, flat Pieter en Jannetgen
MatthJ
i'sz . wel to geliJ'k met de vier anderen ziJ'n gevonnist maar iets later dan
deze warm gevangen genomen en nog niet in den kerker zaten, toen Adriaen
Cornelisz . ons lied nO . 18, op flat viertal dichtte . 't Mag eveneens wezen, flat Maritgen inderdaad volgens het lied n° . 6 to g'eliJ'k met Annetgen SYmonsdr . c . s . i s
geexecuteerd, terwiJ'1 haar vonnis in het sententieboek op 24 Aug . en dus vroeger
dan flat van dezen staat. De uitvoering daarvan is dan uitgesteld . Dat de dichters
der liederen die evenals de kring, voor welken ziJ' dichtten, die gevangeven zoo
1;'oed kenden, zich hebben vergist, is niet aan to nemen . Eerder, flat de griffiers
wel eens een onJ'uisten naam opg even •~ terwiJ'1 het ook wel zal ziJ'n voorgekomen,
flat ziJ' vonnissen eerst een poos nadat ziJ' warm gewezen boekten .
Het randschrift geeft Adriaen Cornelisz . op als vervaardiger van flit lied, met
verwiJ'zing naar fol . 103 ro van het Offer des Heeren bl . 296 boven . Daarin vindt
men dims ubeliJ'dinghe" en brieven . HiJ' was glazenmaker, to Schoonhoven geboren had zich in Vlaanderen opgehouden en was thans to Delft gevestigd t . a . p .
bl . 205) • bliJ'kbaar een iJ'veraar voor de gemeente . De leidsche overheid had eeri
viJ'ftal brieven van hem in handen, benevens flit lied op nde vier vrienden" .
't Laatste, flat hem bJ
i' ziJ'ne gevangenneming was ofgenomen in schrift t . a . p.
hi . 207 ; waaruit men ma g~'
flat die offerliederen toch niet altoos op loess
blaadJ'es in druk vetsPreid, maar dikwiJ'ls alleen in geschreven exemplaren in
omloop warm . Adriaen bekende, vermeldt het leidsche sententieboek, op 25 Oct .
1552, flat hJ
i' sop den da ~'ale de laatste J'usticie van den herdoopers gebeurde, . .
langs die straeten heeft topen sin~' en ende roepen ., tenderende tot seditie ende
uploop, se
~'~ bends . , gY stort het onnosel bloet . ." HJ i' heeft toen waarsch 'nliJ'k
.
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Want (hods volt moet hier vluehten
Ofte lijden groot torment
rilsmen siet present
Binnen Leyden en ander landen
Geheel verblent 1 / tegent woort bekent
So gaetmen nv Gods volek verbranden .
Willem seer ionek van dagen
Hebben sy Beret voort gebracht
fly sprack sonder versagen
Wy lijden niet als dieuen met cracht
Wy zjjn so niet bedacht
A1 neemtmen hier ons leuen
Moordadich gheslacht // die Ben streng oordeel wacht
* 0 Heer wilt dit haer vergeuen .
Mariken ionck van iaren
Brachten Si ten anderen voort
Sy sprack : Heer wilt one verclaren t)
Pit lijden wy om v woort
Als Petrus orboort 2)
Degen wech weynich na haken
Ick ben niet weerdich hoort // dat ick lydt om v accoort
Maer ghy Heer suit my weerdich maken .
Dieuwereken quam met Juste
Singhende Ben nieuwe Liet
Wachtende beter ruste
Als Esdras ons claer bediet
Borgers wreeckt dit niet
Sprack sy, Heer wilt ons aenschouwen
Want ons dit gheschiet // om v Woort en anders niet
* Op v alleen staet ons betrouweu .
Mariken Jans oock mede
Hebben sy ter doot geleyt

Willem Mariken Dieuwercken, ends
Mariken Jane
opgeoffert to
LeYden webs
liedeken Adriaen ornelisz
so abet bl j ct
emaect heft
Leest ziJ n behdinge.
Fol .
J
103. Pag. 3 .
Reg . 29 .
*Act . 7.g. 60 .

Fol. 37 v° .

Peal . 7 . a . 2
71 .a.1 .

heel of half wederroepen + is alleen voor 15 J'aren gebannen maar in de stall gebleven, weer gagrePen en 24 Nov, geexecuteerd. Uit de brieven in het Offer des
bliJ'kt zJi'ne heftig•h eid maar ook bl . 203 boven zijne voorzichtigheid o
oneerliJ'kheid of + waarvoor hiJ' niet schroomt ook togenover zijne geloofsgenooten
uit to komen . Deze maakten zich anders daaraan zelven weinig schuldig ; sick
west," zegt de schout fob. 10 r° van dit
hi'lieden suit niet lieghen" .
+ ugJ
Van Adriaen is het geheele lied ; ook anders Wieder, bl . 107) het laatste couplet, waarin gezegd wordt + niet dat hiJ ' in den flood, maar dat hi:
J naar de gevangenis+ op den liJ'densweg de zJi'nen is gevolgd .
Het gedicht komt in het
van 1562 en later elders voor . Ook
biJ' Wackernagel staat het ofgedrukt .
1) Verlichten met uwen gBest beschiJ'nen .
2 Eigenlia'k gebruiken of zich met iets bezig houden .
Heeren

+

Liethoecxken

Nieu

Liedenboeck

P
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4 .Es. 7 . a . 8 .
Mac . 7 . b .13 .

Lnc . 23. e .46 .
Act. 7 . g . 59 .

Mat. 3 . a . 8 .

t Jon . 3 . a . 6 .

Eph . 6 . b . 17 .

2 .Pet . 2 . a . 2 .

*Mat .l0.c .28 .

1 .Pet . 4 . c.14 .

Apo.12 . d . Z0 .
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Sy ginek den t enghen pat treden
Die eens menschen voetstap is breyt
De rust is haer voorseyt
By epraek, hoort tsamen minet en meeete i)
Daer is gheen wech bereyt // anders tot ealicheyt
t 0 Heere ontfangt mijnen geeste.
GFhy Heeren wijs van rade
Besiet eens wat ghy doet
V siel doet ghy groot schade
Dat ghy stort onnoosel bloet
* Doet oprechte boet
t Als tvolck van Niniue dede
Haest v wetter epoet // eer dat coemt de gloet
Betert v met Niniue de stede .
Daerom dat wy nv lijden
Ten is om gheene Sect 2)
Wy soecken niet to strijden
.1- Dan met tsweert des geeste perfect
Twelck is puer onbeulect
VPy soecken niemant to deeren
Alle die de valsehe leer deekt // soo Petrus vertreckt 3)
-I- Die laeteren den wech des Heeren .
Wilt al tsamen * niet vreesen
Spreect Christus, al lijdt ghy pijn
Want ghy cult t salich wesen
Als sy v verdruckende zijn
Om den Name mijn
West dat dit is voorsproken 4 )
+ De draec schist zijn fenijn // onder heylich schijn
Seer torts wertet van G}odt gewroken .
Die dit eerat heeft gesongen
(hod heeft hem by gestaen
Hy was daer toe gedwongen
Om to doen een cleyn vermaen
A1 vande rechte been
Hy heeftse oock getreden
Als deer hebben gedaen // so is by na gegaen
Om to leuen met God in vreden .
1Klein en 1~oot.
2 Telkens keert de afwiJ'zing terng van dit verwiJ't, als zouden ziJ' zich van de
Christenheid en haar geloof afzonderen : ziJ' zoeken immers niet anders dan aansluiting biJ' alle echte Christenen en belJi'denJ'uist het oude, biJ'belsche Christendom .
3 Verhalen,
4Voorze d,
g in den zin van ~beloofd" .
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Q Na de wijse : 0 Sion wilt
v vergaren .
BAbele Raets Mandamenten
Worden aldus volbracht
Door haer Dienaere, sulcke Regenten
Roouen, vangen wetter macht
Met veel der Judassen verraden
Die al soecken haer gewin
Schandelijek groot tot haerder echaden
Dat goetgierich, bloetgierich gesin .
Doemen sehreef duysent vijfhondert
Ende negenenvijftich Jaer
Doen hebben deer Roouers geplondert
Geuangen genomen daer
Sea geloouige ten fijne
Van Christus Scholieren ient
Mijn vruechde moeste verdwijnen
Doen ickse each in sulek torment .
Den twintichsten dach in Meye
Quamen de Roouers wetter macht
In des Marckgrauen Leye 2)
4 Vol~'ens fol. 40 r4 ziJ'n 18 Juli drie maagden voor de vierschaar gebracht ,
11 October drie vrouwen . Oat zJ
i'n volgens de boeken van de Hooger Vierschaar
heweest : MaaYken, dochter van Joos de Catte, ~'eboren to Wervik, Magdalena
Andriesdochter, geboren to Maastricht, beiden 29 Juli 1559 op den Steen verdronken Aechtken, Adriaen Jorisdochter, geboren to Zierikzee, op dienzelfden da h
aldaar p g eexecuteerd" •~ en verder MaeYken SPrincen, geboren to Maastricht en
Margriete van Halle, weduwe Willem Eggertings, beiden 42 October op deiSteen
verdronken benevens MaeYken de Corte > van Gent, op dien dag n geexecuteert" :
Antwerpsch Archievenblad, IX hi . 3, 9, 40 . De drie laatsten lieten goederen na :
t . a .P. bl. 16.
Het lied van dit Lietboecxken no . 16, dat slechts een J'aar na deze terechtstellingen is gedicht, noemt vi Jf van deze zes vrouwen met dezelfde namen, maar 8eeft
aan Margriete van Halle dien van Grietken Bonaventuers . Het Groot Otferboek
van 4615 (en alle volgenden noemt de namen volgens dit laatste lied en bericht
dat ))Grietken Bonaventuers en MaYken de Korte duer het sweert ('twelck dock
aan vraulieden gheen ghebruick en is den dood hebben moeten smaecken" • voorts
dat Aechtken met de beide anderen verdronken is . NatuurliJ'k is hier eene vergissing in bet sPel .
Waarom de dichter oPzetteliJ'k nalaat de namen van haar, die hiJ ' zoo uitvoeri g
bezingt> to noemen > fol . 40 vo, kunnen wiJ' niet meer weten . Dat share namen in
's levens boek geschreven staan", gold volgens hem van alle martelaars .
HiJ' schJ
i'nt deze gevanggenen bezocht to hebben, zie het tweede couplet . Het lied
komt reeds in het Nieu Liedenboeck> 1562 > voor .
2 s's Marcgraven leYe buYten AntwerPen" komt nog fol . 39 ro voor en wordt wel
meer enoemd . Vandaar warden de kleederen en hat huisraad toebehoord hebbende
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Van ses vrou •
Persoonen bin •
nen Antwer •
Pen gedoot ,
vier verdronc •
ken ende twee
onthooft int
Jaer 1559 .
Soect hare
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Die by daer mede heeft gebracht
Om to roouen tot dien stonden
Als verschuerende Woluen wreet
De Schapen die sy vonden
Hebben sy met haer geleet .
Stoutmoedich sonder versagen
Quamen sy gestoct, gestaeft
Om volbrengen haer aenslagen
Na den roof quamen sy gedraeft
En hadden in haerder bende
Een Judas, tverlooren kint
Moetwillige dwaeldere met blende
Die al waren eens gesint .
Door sVerraders listige lagen
Hadden sy de huysen bespiet
Van to voren vele dagen
Ten laetsten so isaet geschiet
Dat sy de huysen in namen
Met gewelt tegen recht voorwaer
Sy mogent haer wel schamen
Haer fortsich 1 ) gewelt is openbaer .
Dus namen sy tot dien stonden
Twee huyeen in wetter spoet
Ses vrou persoonen sy daer vonden
Int geloof sterek als mannen gemoet 2 )
Na tvleesch, machmen wel meenen
Onuerhoets waren sy versaecht
Want vrouwen herten zijn geen steenen
Daert also stormt en vlaecht .
De Roouers cloeck in haer hantieren
Doorliepen de buysen oueral
Die sy sochten in haer bestieren
En vonden sy niet, 't was haer misual 3 )
Dies moeste dat haer spijten
aan Mar riete van Halle en andere eexecuteerden ehaald om verkocht to wetden . Antwer sch Archievenblad . IX hi . 16 . Eene lee is eene d reef lawn ; no
to enwoordi : eene ))avenue".
1) Krachtig, gewelddadig.
2 ~Gezind als mannen" of uonverschroeken ais mannen in het geloof : al ma g
men wel denken, dat" toen ziJ' zoo overvallen werden »haar naar 't vleeseh onverhoedsche schrik beving ; homers vrouwenharten ziJj n niet verheven boveti
allerlei aandoening en wanneer zulke stormachtige en onstuimige tooneelen Phats
~griJ'Pen".
3 Een on •eval eene teleurstellin
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Dat ao faelgeerde haer opset
* Sverraders beste profijten
Die waren daer seere belet .
De Marck raef was onuerduldich
Pat hem faelgeerde zijn opstel
De geuangenen onschuldich
Sach by aen seer wreet en fel
Heeft verstoort tot haer gesproken
('\Tant
by den gesochten niet vont)
Ick wou dat ghy to Hoboken
Te samen op der Heyden stont .
Sy antwoorden soetelijcken
De Heer vol genaden vermaert
Die de zijne so trouwelijeken
Als zijnen oochappel bewaert
Heeft hem 1) tot dese daghen
Van uwen handen behoet
Den wil Gods, en welbehaghen
Ouer ons geschieden moet .
Te Hoboken op de Heye
Heeft by de Schapen niet ghesant
Maer in des Marekgrauen Leye
Nam by mede al die by vant
De reste moeste by borgen 2)
Hy en achout haer daer mee niet quijt
1st heden niet, so ist morghen
Alst pas geeft, en wetter tijt .
Tijt en stout, auont en morghen
* Der Princen herten ydel bedacht
Per menschen raden vol sorghen
Het staet al in GFodes macht
Sonder Gods lijdtsaem gehingen
Niet een blat vanden boom en daelt
Na zjjn wil laet by ons verdringhen
De goede vande boose verdwaelt 3).
De Roouers voerden den roof binnen
Met de geuangen quamen sy gaen
Die droegen haer saet gheestich van airmen
t Saeyende dat met druckich 4) vermaen
7 } ))Hem", voor het meer voud, staat in alle drukken, ook nog in nO . 11, X599.
Antlers op
o fol . 22 v ,• zle aant . 8 aldaar . In het randschrift op dit fol . : he.
2) U itstelg' even van betalin~~„ hier van gevangenneming .
3 Door de verdwaaldP ~op den slechten weg wandelende boozers . 4Bedrukt .

Voor den genen die By aochten, sonde de
verrader 300
golden gehat
hebben, so verre By hem gecregen hadden .

Fol . 39 r° .

Pro . 21 . a . 1 .

Pea. 126 . a . 5.
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Fol . 39 v° .

Rom . t3 . e. 35 .
Gala . 5. a. 6 .
+ Eph . 2 . a.

7.
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(hod vader van hier bouen
Sal haer inden grooten dach des Ooet
Bereyden onsterffelijcke schouen
Dies zijn sy verhuecht en ghetroost .
Aldus druckich met haestichede
Quamen sy in s~tonden tort
Binnen Antwerpen de stede
Daer veel onschuldich bloets wordt gestort
Inden Kereker ginckmense sluyten
In donekere Putten onclaer
Daer laghen sy deerlijek in muyten 1 )
In sdrucx tormenten swaer.
Dus gheweldich sy verrasten
Den onschuldighen goedertier
De Schaerianten seer brasten
Maeckten blijdelijek goede chier
Den roof sy aldus deelen
Dus verstroyt der Pelgrims aertsch goet
De goetgierighe de Juweelen
De bloetgierige crijgen tbloet.
A1 ist dat de vrome verliesen
Dit tijtelijeke, dies niet to min
Door tghelooue sy verkiesen
Dat eewich is tot haer ghewin
Godt sad haer nemmermeer beswijeken 2)
Daer op zijn sy seer wel ghemoet
Babel mach haer met practijeken
* Niet scheyden van (hods liefde soet .
De liefde Gods verwint seer crachtich
Daer tgheloof door de liefde werckt
Tgheloof is Gods gaue warachtich
Door liefde zijn wy daer in ghesterckt
Gods liefde ghestort in onser herten
Door den Gheest der waerheyt gesent
Die troost den 4jnen in emerten
Die om gherechticheyt lijdt torment.
In laden, druck en tormenteren
Waren Bees vrymoedich gesint
Men ginck haer examineren
Voor de verkeerde 3) Rechters bunt
1 »MuYt" is eene kooi, eene plaats waarin ierand opsesloten zit .
2 In den steek laten .
3 Verdwaald ; die op een dwaals1} oor ware r e

[n° . 19 .1

EEN LIEDEREN VAN 8E9 PROIIWEN .

585

* Met Pilato haer handen dwaende t)
Meynen her onschuldich wasechen net
Met sKeysers Placcaet haer ontslaende
Maer blijuen bloetschuldich besmet .
(*ods eewieh lof to vermeeren
Spraken van herten onbeureest
Wy geloouen het woort des Heeren
Een Vader, Soon, en heylige Geest
* Dees drie zijn een (hod warachtich 2)
t Van hem comen alle gauen soet
Sijne geboden eendrachtich
Beleden sy recht ende goet.
Sy gingen twee Maechden pijnen
Luttel hadden de Tyrannen acht
Pat wy alle in smerte verschijnen
Door vrouwen voort worden gebracht
Vin deer natuerljjck experiency
rilebben sy geen redelijcheyt geleert
Sy waken daer aF cleyn meney 3)
Dus zijn sy tyrannich verkeert .
Godt die wonderlijck en crachtich
In zijn swacke leden openbaert
Door zijn liefde sterckende machtich
Heeft by haren wont wel bewaert
So dat sy in lijdens trueren
Getroost waren vrijmoedich fijn
-- Met God sprongen ouer de mueren
Niet vreesende eenich gepijn .
Inden Mey werden sy geuangen
Vande Roouers in handen getrost ~)
Int laden was haer verlangen
Vanden vleesche to zijn verlost
Om to strijden sonder verflouwen
* Haren strijt tot een salich ent
Om tgelooue to behouwen
1 Wasschende,
2 Is deze beliJ'denis uitgelokt door eene vraag van den rechter J'uist naar de
drieeenheid ? eene vraag die verraden zou dat het unitarisme van sommigen onder
hen niet onbekend was gebleven ? Maar 't kan even goed zJijn, dat deze zes vrouwen eenvoudig ongevraagd willen zeggen : nwiJ' wiJ'ken niet of van het gewone
christeliJ'ke geloof' .
3 »ZiJ' waken daarvan weinig gewag'', n .1. biJ' zich
zelven . Dus : ziJ' hechten daaraan weinig .
4D. i . : Gevangen in handen der roovers , ' getroost als ziJ' in 't lJ
i'den waren,
was hun verlan en enz.

Mat . 27 . c . 24.

1 .Joan . 5 . a . 7 .
t J ac. 1 . b .17 .

Foi . 40 r°.

Fsa .18 . c. 30 .

2 .Tim . 4. a . 7 .
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4.Es. 2 . f. 43 .
2.Tim . 4. a . tt .
Apo. 2 . b . 10.

2 .Tim . 5. c .17 .

1 .Pet. 2 . c . zl,
Fol . -t0 v^.

Luc . 10 . C . 20.

Phil . 4 . a . :3 .

Apo . 21, d . 27 .

Gen . 4 . b . 10.
4.Ee .15. b .10.
[n° . 20 .] ')

Van Jorian
ends Clement
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Te winnen de f Croon excellent .
Den achthienden Julij Clare
Eerst Brie Maechden zedieh gemaniert
Brachtmen in de Vierschare
Daermen gewalt tegen recht hantiert
Den elfsten Octobrie int verseeren 1 )
Quamen ter Vierschaer drie vrouwen ient
Een oude vrou * tweeuoudich in eeren
Een Weduwe eerbaer, met een Doehter van Ghent .
Sy zijn op twee stonden verwesen
Van leuende lijue ter doot
Van de Woluen leelijek begresen 2)
1st niet een tyrannije groot
De vier hebben sy verdroncken
Int water, so men beesten versmoort'
Twee onthooft, dees ses lieue troncken
Sijn aldus by nachte vermoort.
t Christus heeft voor alle geleden
De zijn tot een exempel waert
So zijn hem deer na ghetreden
Haer leuen totter doot niet gespaert
In Christo volstandich sy bleuen
Deer namen zijn hier niet genet
Maer ataen in ~ sleuens Boeck geschreuen
By al die leuen na sHeeren Wet .
Babels tyrannij moecht ghy sporen
Om dat haer Rijcke wort verstoort
Sy hebben met branden, smoren
Veel gedoot om des Heeren woort
Veruolcht, die in vreden (hod vreesen
wt tlant geiaecht, om lijf en goet
G}ebrocht, gemaect Weduwen en Weesen
Och * wrake roept tonschuldich bloet .
Q

Na de wijse : Tis nv schier' al, veruult ons Broeders getal .

HOort vrienden al // hier in dit aertache dal
Maect nv een blij geschal
IStaat voor een bJi'woord : ))in het leed ondervinden, droevig" .
2) Van be, ri'zen iemand door s ottende nebaren hoonen .
3 Zie over Joriaen Simonsz . en Clement Dirksz, en de liederen a niet minder
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En wilt doch vruecht orbooren 1)
Den wech seer smal / / treet met dat lief getal
Diemen hier rekentt mal
t Ja voor sotten en dooren ~)
Diemen verworget en oock verbrant
Somen mocht sien to Haerlem opt zant
Doen daer twee storuen
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En oock verweckt tot duecht
* De Croon is haer verworuen .
A1 vande poort / f quamen sy onghestoort
En ginghen vrolijek voort
Ja dansten ende spronghen 3 )
Tis noyt gehoort // tgeen datter is geboort
Haer Broeders met accoort
Al tot haer zijn ghedronghen
En hebbens ghecust voor Karen mont
Door brant der liefden int hert gegront
1st voort ghecomen
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En oock verweckt tot duecht
Alsmen daer heeft vernomen .
In Schoutens huys // brachtmens men deeds confuys
llat was haer een groot cruys
Fen Paep dedens daer halen
dan vier in getal, op hen gedicht en nog bewaard rebleven,
aanteekenin1;' 1 0 P
~
hi . 257 boven . Hunne executie op den brandstaPel greeP Plasts op 26 April 1557 .
Zoo bericht het Groot 06'erboek van 1615 in een kort verhaal van hun flood • Van
Braght nam uit dat van 1627 een uitvoeriger bericht over, maar waarin de oPhaaf
van den datum ontbreekt . In flit laatste bericht komt ook voor, dat Bouwen Lubhertz,, die in den nacht voor hunne terechtstelling het yolk op straat over hen
had toegesProken, het lied op hen heeft vervaardigd, dat met een antler van
Joriaen zelven in ))het Oude Lietboeck" de Veelderhande Liedekens is oPgenomen .
Dat moet flit gedicht uit ons Lietboecxken ziJjn : zie aanteekening 2 op fol . 41 ro
Het lied kenmerkt zich door ziJjn triomfanteliJ •k en toon en door het moralistisch
referein, dat ))tot duecht verwecken" : jets dat J'uist aan de noord-hollandsche
broeders biJ'zonder dierbaar schiJ•iit geweest to ziJjn . - Over hunne merlegevan1;ene
MariJ• Joris zie aanteekening 1 op fol . 42 ro .
Het lied is in de latere drukken van de Veelderhunde Liedekens ook in die
uit de 18ae eeuw, bliJ•v en staan : evenals no. 22 en 25 .
1) BedriJ•v en .
2 Gek, dwaas • het duitsche tor .
3 Dezelfde opwinding, die biJ• Eelken en FiJ'e, hl . 430> 431 hierboven > voorkomt .
4 ))Bracht men ze • men deed ze confusie'' (hoop, beschaamdmakini ; saan" .

verbrant to
Haerlem, int
Jaer 1557
)at Testament van Joriaen staet,
Fol . 135 .
+ L( 'or.l .c .16 .

4 .Es. l . e . 43 .
2 .Tim . 4 . a .
Apo . 2 . b .10 .

Fol . 41 r° .
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Mat . 7. e . 21 .

Rom . 2 . b . 15.
~ Luc . 6, c . l5.
*Joan .16.a20.

* Mat . 3 . a . 2 .

4. b . 17 .
Mar . 1 . b . 15 .
Lnce . 3 . a. 3 .

Fol . 41 v0.
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A1 met geruys // quam by en maect gedruys
Ghy hebt eon quaet abuys
Daer in dat ghy seer dwalen i)
fly seyde, int weerdighe Sacrament
Het weleke is Christus vleesch present
Sy seyden, tis loghen
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En ooek verweckt tot duecht
Sy bleuen onbedroghen .
Tgeschiede daer // datmen het woort Gods claer
Vrgmoedich openbaer
op Schouts straet ginck verclaren 2)
Voor ewerelts schaer f/ al sonder vrees oft vaer
Tot betering van haer
Snachts doenmens ginck beswaren
t Diet hoort en bewaert sal salich zjjn
Beurijt van de eewighe Heleche pin
~ De werelt sal weenen
* Maer dees in vruecht
Dus is mijn hert verhuecht
En twort verwect tot duecht
Want God salt haer verleenen .
Als nv den dach // aen quam merct deer aenelach
De Schaepkens met verdrach 3)
Wt Schouts hugs zijn ghetreden
Veel volex 0 roach 4) // dat daer seer droeuich each
En maecten groot beclach
Maer sy hebbense ghebeden
En spraken al met woordekens soet
* Och wilt doch bewijsen oprechte boet
Laet of van sonden
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En oock verweckt tot duecht
Alsmen daer heeft beuonden .
Sy zijn gestelt // voor des werelts gewelt
1 Nog to~'enwoordig is in de spreektaal hier eui daar de 2de Persoon meervoud
6eliJ'k aan den eersten en derden .
2 Dit schiJ'nt to slaan op die nachtelJi'ke Predikin ~ van Bouwen Lubbertz . in
de Schoutenstraat . Zie aanteekening 1 op fol . 40 ro.
3 In de stilheid, liJ'dzaamheid .
40 wee .
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Sconincx Dienaers om ghelt
Daer heeftmen haer ghelesen
Tplaccaet vertelt // dinhout heeft so gemelt
Sy moesten zijn gequelt
En daer na zijn verwesen
Pat nieuwe Testament') moest achter staen
Des Keysers placcaet dat moest voort gaen
Sy moesten ateruen
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En oock verweckt tot duecht
Want s3 nv zijn Gods eruen .
Doen vielen net // dese twee schaepkens vet 2)
In een vyerich gebet
Tot G}odt met groot verlanghen
De schout besmet 3) // had haer dit geern belet
Bedroeuet scheen de Wet
Haer hoofden lieten sy hanghen
Daer na spraken sy de Heeren toe
Met lacchende mont, met blij gemoet
Sonder verstooren
Twas groote vruecht
Die thert wel seer verhuecht
En oock verweckt tot duecht
Datmen dit each ghebueren .
Daer stont bereyt // twee palen hoort bescheyt
Oock torf en hout planteyt 4)
Daer deedmense na leyden
Om geen quaet feyt // * maer door gehoorsaemheyt
Storuen sy om de waerheyt
Ja GFodts lof to verbreyden
(hod deedtse bystant al finder noot
t Sy bleuen getrou tot finder doot
4- Laet ons verblijden
Met grooter vruecht
Van herten zjjn verhuecht
1 Eene dogmatische achterstelling van het Oude Testament ligt hierin niet
dat in een kring, die zich zoo sterk in ziJjn leven liet beheerschen J'uist door het
uitdrukkeliJ'k woord en gebod en voorbeeld van Christus, togenover 's Keizers wet
bePaald het Nieuwe Testament werd 1;'esteld, sPreekt van zelf.
2 Zie aanteekening 2 op fol . 32 vo .
3 Die zich aan hen bezondigd, vergrepen had .
4 Plent Y, overvloedig .

1.Pet,1 . a . 2 .

Apo . 2 . b . 10.
Fol . 42 r° .

APO. 19 . b . 7 .
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Phil . 4. b . 8 .
Mat . 24 . a .13 .
~ Mar. 10 .c.32 .

4 .Ee. 2 . £ 43 .
Apo . 2 . b . 10 .

t Apa 20 . a . 4 .

+Apo.6 . b . ll .
* 4 .Ee.2 .f.42 .
1Cia1 .4 . a . l .
Joan . 5 . c . 29 .

Fol. 42 v° .

EEN LIETBOEC%KEN VAN DEN OFFER DES IIEEREN .

* En altijt staen na duecht
Nv en tot alien tijden .
t Vroom tot int ent // bleef Jorian en Clement
-{Christum hebben sy bekent
Voor Princen ende Heeren
Sy sullen ient // de * Croone excellent
Ontfaen in sHemels tent
t Met Christo domineeren
4. Met witte cleederen aenghedaen
Als Esdras op Sions Bereh sach staen
Met blijde sanghen
-f Van grooter vruecht
Sullen sy worden verhueeht
~ Geloont al van haer duecht
Wilt hier oock na verlangen.
Als was gedaen // haer worgen ende braen
Meynden sy voort to gaen
Haer Boecken to verbranden
God schictet saen // anders dant was geraen
Tvolck sacht met ijuer aen
En greep daer na met handers
De Heeren verliepen allegaer
Doers worpmen de boecken onder de sebaer
Tvolek greep met verlangen
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
En oock verweckt tot duecht
Sy worden blijdt ontfangen .
Een ioncvrou') ient // had baer geloof bekent
A1 voor de Heeren blent
Die met vrucht was beuangen
Als was 2) geent // haer baren met torment
Doers meynt sy pertinent
Te gaen haers Broeders gangen
Maer tbaren heeft haer leuen gecost
De Heer heeftse wten vleesche verlost
Haer moet ey niet blusters
Noyt grooter vruecht
Die meer mijn hert verhuecht
1 Mary Joris, die met Joriaen en Clement gevangen zat : Joriaen vermeldt haar
in een ziJ'ner brieven, bl . 263 boven.
2 ~Wanneer zou ziJ'n geeindigd , , > dan > meende ziJ' vast, zou ook ziJ' gaan ,
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En oock verweckt tot duecht
Pat God haer nam in rusten .
Princen onuroet // ick bid v met ootmoet
Pat ghy Gods kinderen goet
Laet woonen in v Landen
Weest niet verwoet // stort geen onschuldich bloet
Aenmerct wel wat ghy doet
'.Cvolek Gods gaet ghy verbranden
Och het is van v so qualijek gemaect
1' Pat ghy (hod aen zijn oochappel raect
Met v bedrijuen
Als ey van vruecht
Dan sullen zijn verhuecht
Geloont al van haer duecht
-F Suit ghy daer buyten blijuen .
CI

Nftie de wijse : Jesabels Priesters
zijn opghestaen .

ALsmen screef duyst vijfhondert cenentsestich Jaer
Den veertienden Oogst gebuerdet openbaer
Tot Yper binnen der stede
Dat is Gods beloften heb geuonden waer
Met Paulo geen vrede
En vant ick mede 2).
Als is accordeerde, vrienden hier op acht
Met dronekaerts, afgodisce en dieuen geslacbt
1 Kalleken StriJ'n
s rezinden to YPeren, wier ge~' s is eene van de viJ'f DooP~
vangenneming en verhooren het onderwerp ziJjn van no. 23 van dit Lietboecxken ,
fol . 48 ro . Uit dat lied heeft het Groot Offerboek van 1645 een uitvoeri bericht
samengesteld en daarin eeti en antler wat het van elders wist b, v. over hun
flood oPly'enomen . In flat bericht heet het flat Kalleken eene »seer schoone en
P~gde to be
welghemanierde dochter" was ~; flat men haar met allerlei beloften oo
weg en door verzaking
b van haar geloof het leven to redden • flat haar moeder
insgelJ i'ks Kalleken oP zocht om haar daartoe to overreden ~; en flat men de executie
geheim hield uit vrees voor het yolk . De dichter van ons lied, no . 21, schi'ntJ'nt
sommiga van deze biJ'zonderheden niet to hebben gekend . Ook van Kalleken's lotgenooten maakt hiJ' 1eene melding . Trouwens, ziJ ' is afzonderlJ
i'k en later flan de
anderen geworgd en verbrand 18 Oct . 156L
2 Eerst 14 Au enustus -- misschien de dag, waaroP hiJ' Kalleken's bliJ' vertrouwen biJ' Bare gevangennernin ~' of biJ' een verhoor, flat ziJ' onderging, had gezien,
is hem de waarheid van Gods beloften aan de ziJ'nen gebleken . Tot dusver had
hiJ' geen vrede gevonden, evenmin als Paulus voor liens bekeering ,; zoolan g hi'
J
met Paulus vriend der wereld was was hiJ ' van die wereld gaP rezen ~• maar toen ,
op lien da ~' vond hiJ' enz .

4 .Ee.15 . b . 8 .

Zach. 2 . b . 8 .

Lnc . 13 . c, lG .

[no .

21 .] +)

Hier wortverhaelt van Calleken strincx
die edoot is
jut iaer 1561 .
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Apo . 18 . a. 4 .
1.Cor. 6 . b .10 .
Mat . 18 . a . 3 .
Fol. 43 r° .
Joan . 3 . a . S .
Mr . 16 . b .15.

Rom . 6 . a . 6 .
Eph . 4 . C . 22 .
Mat . 10 . C . 37 .
+ Apo .18 . b .4 .

Apo . 2 . b .10.
Mt. 24 . b . 22 .

4 .Es .15 . a. 9 .
Apo. 6 . b . 10.

+ 1 .Pe .48
b .t8,
Mala . 4, a.
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De werelt heeft my gepreaen
Dat is dit moeste laten, vant is my wijs bedaeht')
* Oft deelachtieh soud ick wesen
Haer plaghen in desen .
Fornicateurs, t vleeschelijck gesint
En hebben geen deel, so Paulus ontbint ' 2)
In Gods rijeke vercoren
Sy moeten wt dit aertsche * verkeeren 3) als een kint
En worden eerst al voren
t Van nieus herboren .
Twee mandamenten zijn ons gegeuen saen
Deerste wy vinden in Marco geschreuen staen
Hoe Chriatus roept ten stonden
De geloouige gedoopt die sal int leuen gaen
Daer boete van sonden
Aen is beuonden .
~ Den ouden Adam moet hier of zijn geleyt
Want Gods gemeente daer Paulus of seyt
Moet suyuer zijn ende reene
* Wiet niet al verlaet, en hem t wt Babel sche3 t
Die en zijn weerdich gheene
Christus ghemeene .
Ke3 sera mandamenten zijn in zijn landen al
Wie sulc bevel volbrengt, datmense branden sal
Merekt vriendekens ydoone
Volcht ghi Christum na, ghy coemt in banden al
Maer des leuens * Croone
Staet voor v sehoone.
t Tis noot dat de dagen bier zijn vercort
4- Tonschuldich bloet roept wrake dat daer is gheatort
Van nv aen tot * Abela tijden
-f 1st dat de rechtueerdige nau behouden wort
Wat sal den GFodloosen lijden
Vermaledijden.
stroo, schrijft de Prophete saen
Is in een gloeyenden ouen haestelijc verdaen
Veel rasscher in oneeren
Sal den godloosen voor daensehijn (hods vergaen
-1- GFeljjc a1s

'L yolk vond miJ' wiJjs bedacht"
moest nalaten".
2 Ontvouwen .
Zich omwenden bekeeren .

hebbende en als slotsom daarvan > ndat ik dit
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A1 inden Dach des Iieeren
Met swaer verseeren .
* Als dat verachrickelijc ordeel des Heeren sal ,gheschien
-I In ateenrootsen en holen suit ghy veruolgers vlien
* En roePen : Berghen wilt ona deeken
Als ghi daenschijn des Heeren suit aensien
Daer en sullen gheen plecken
Sijn om vertrecken t) .
Hoe soudemen vreesen awerelts Regenten stranek
Sy namen de leden van Bender maget crane
Sy ghinghense so traeteren
Pat si voor doot Overt gedragen vande bane
Hoe sullen sy haer excuseren
Inden dach des Heeren .
Voor Annas ende Caiphas heeft Godt haer mont bewaert
Haren euen naeaten en heeftse niet beswaert
Men sachae crijsseltanden
Doen namen sy tPlaceaet van den Keyser onghespaert 2)
En leuerden haer in banden
In Pilatus handen .
t Schat, goet, en ghelt presenteerden sy haer op dat termjjn
Hadde si willen laten harm Bruydegom deuijn
Oft haer tot dien 3) begeuen
Sy sprack : ~ Pie hem versaect, sal by versaecken fijn
Voor den Vader verheuen
So ataet gesehreuen .
Den achtienden Oetobri metten dage saen
Om sgeysers ariendt to wesen iet Oordeel voort gheghaen
Sy sprack voor sRechts aeneehouwen
GFhy hebt my veroordeelt ten vyere, sConineks beuel ghedaen
Dus vreest (hods ordeels benouwen
Dat by sal houwen.
Orlof vrienden dit is voor Ben Testament
Hoe Calleken Strincx * den loop hier heeft gheent
TgPlooue behouden craehtich
En vreeat Sweert noch Vyer, volcht Christum excellent
Sijn beloften zijn warachtich
Sijt dit gedachtich .
1 Waar giJ' vertoeven kunt .
2 Het Plakkaat, dat niemand sPaart niemand ontziet .
3 D . i. : of - 'tg Ben dasrmede geliJ'k z9u staan - zich aansluiten biJ'- die »dien''
is meervoud boven enoeand,
Annas, KaJ'aphas, Pilatus, d . i . de kerk en de wergild .
~'
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II

Mat . 25 . c. 31 .
Eea. 2 . c.19 .

Oze.10. b . 8 .

Luc . 23. c . 29 .

Apoc. 6 . c.16
Fol . 43 v° .

l. M a. 7 . d .14.
Mat. 10 . c . 33 .
2.Tim .2.b.12 .

2.Ti . 4 . a. 7 .
Fol . 44 r° .

594
[no,

22 .] ')

Eon liet van

vrage ends ant-

woart,twelePeter •v an Wernick (so alet
echijnt) ghe-

maeckt heeft.
Leest
4jnen

Brief, Fol . 90.

Joan . 14 . b .18 .
t Joan . 14 . a. 2 .

+ Lnc.12. a . 8 .
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Na de wijse : In doots ghewelt
lath iek geuaen .

EEn eewige vrueeht die niet en vergaet
Coemt my altijts .te voren
Pat is de Heere mijn toeuerlaet
Die my zijn stem last hooren
Dan crijch iek suleken vruecht
Mijn hert dat is verhuecht
Als by my coemt beschouwen
De Heer door zijnen geeat
Weert van my alle tempeeat
op hem alleen staet mijn betrouwen .
Noyt meerder vruecht in my en was
Dan nv in dese tijden
Mijn trueren vergaet my also ras
(hods woort doet my verblijden
Als ick denek om deewich goet
Dan heb ick sulcken most
Dat ickt niet can vertellen
Van vrueehden en iolijt
En vindick gheenen strijt
A1 ist dat sy my quellen .
Te recht heeft wel de Heere geseyt
* Ick en sal v geen Weesen laten
t Ick make voor haer de stede bereyt
~ Die my hier niet en versaken

1 flit lied, door een martelaar in ziJ'ne gevengenis ~'edicht, bestaat uit twee
deelen . Het eerste+ dat op fol. 45 r° eindigt + bezingt de vreugde + die hiJ' in Gods gemeenschaP en Gods vertroostingen geniet . Dat deel is in tal van andere liedboeken
oPgenomen en verdiende dat ook ten volle om ziJ'ne innigheld en zanherigheld
terwiJ'l in de latere drukken van de Veelderhande Liedekens, tot in de 181e eeuw
toe het geheele lied bleef staan . -- In het tweeds deel, dat met Als ik voor
Vorsten was geleY t Met eerjen bl"
~ den moede" begint + verhaalt de dichter de verhooren die . hiJ ' heeft onder ~'
aan . Deze zi n voor hem aanleiding
Punten
J ors alle,
tusschen de DooAsgezinden en inquisiteurs in gesehil + mrn a . w, alle eigenaardige
denkbeelden van hem en de ziJjnen achtereenvolgens uiteen to zetten. Vandaar
zeker de naam pVan vraga ends antwoort" . HiJ' besAreekt niet alleen doAu+ avondmaal, menschwording, leer over de kerk, huwelJi'k + overheid alleen niet het
eedverbod maar b . v . ook de bedenking dat van het avondmaal onwaardigen toch
niet mochten worden heweerd + char Jezus immers bi de
J instelling flier Plechtigheld Judas daaraan had laten d eelnemen. B i'zonderheden
omtrent zich zelven en
J
ziJjn lot deelt de dichter niet merle . Behalve het randschrift is miJ' geen erichtgever bekend, volgens wien het lied van Peter van WerwJi'k zou ziJjn +; en van
dezen weten wiJ weinig + zie boven bl . 187. Maar oud is het zeker ; het komt reeds
in de Veelderhande Liedekens van 1556 en in die van 1559 ) voor.
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Maer die my her belien
Die sal ick fallen tien
Belijden allegader
Voor mijn Hemelsohe Vaer
Lac. ll . d . 32 .
* En vreest niet ghy eleyne schaer
+Mat. ll .c .28.
t Iek hen alleen v ontlader i) .
Hoe aoudick magen sijn beswaert
Als iek suleken troost vinde
each . 2 . b . 8.
Dat by my als zijn t oochappel bewaert
Seggende, min beminde
Esa. 49 . c .15 .
* Mach een Moeder haer eygen kint
Fol . 44 vv .
Verlaten, dit wel veraint
A1 waert ooek dat zijt dede
So en sal ick v nemmermeer
Verlaten, doet na mijn leer 2)
Maer brengen in sHemels stede .
Alsuleken troost heb ick ontfaen
GFheen vreese en coemt my ane
Pat heeft de Heere God gedaen
Met zijnen soeten vermane
Nv en vreese ick sweert noch gloat
Daer of danek iek den Heere soet
Dat by my so eoemt $tereken
Die op den Heere betrout
Tis wonder wat by aenechout
Als (hod in hem coemt wereken.
i.Cor. 2 . a . 7 .
* Maer twerek (hods en wort niet geeien
Met vleeseheljjeken oogen
Het moet al inden geest geschien
Anders en maeht niet dooghen
Wie daerom dcet eenieh vlijt 3)
Het is al verlooren tijt
Sy moeten t eerat herboren wesen Mat. 18 . a . 3 .
Wt water, geeat, en vier Joan . 3 . a. 3 .
Al na Christus manier
Rom. 6 . a . 4 .
-~ In een nieu leuen verresen .
Coll . 3. a .10 .
(been mensehen en molten dit beuroen
4Ontlasten + den last van iemand afnemen.
2 Doet giJ, d, i . indien giJ doet naar mine
leer .
J
3 )Daarom wie om het week Gods to zien zelf aan den arbeid gaat en due
rae eigen inspanning heil verwacht , die geeft zich vruchteloos moeite, indien niet
zi'ne
~ wedergeboorte is voorafga~'aan ."
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Deu . 12 . a . 8.
Mar . 8, e . 34 .
Joan . 1'2 .e .26 .
Joan . 8 . o . 32 .

Fol. 45 r°.
Mat . 6 . a. 6 .
7 • a• 7 •
t Joan . 4 . c .23 .
t Ln . 21 . b .14 .

4 .Esd . 9, b .15 .
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Sy moeten haer eerst bekeeren i)
En haer * goetduncken van baer doers
En volgen het woort des Heeren
So Chriatus spreect voorwaer
t Wil my yemant volgen naer
Die moet hem eerst versaecken
En dragen zijn Cruyce vry
Wt liefden volgen 2) my
-~ De waerheyt sal by smaecken .
Lof, prijs, en eere sy God vermaert
Die my zijn waerheyt schoone
wt grooter liefden heeft verclaert
Van zijnen hoogen throone
Het is eenen milden Weert
* lily gheeft elck wat by begeert
t Die inden geest en waerheyt beden
~ Die gheeft by suleken moot
Die noyt mensch en wederstont
Door zijn genadicheden.
Dus bid ick alle vrome lien
Die daer de duecht hantieren
En wilt niet op de groote hoopen sien 3)
Met al haer quade manieren
Want in Esdre vintmen steers
* Datter veel meer sal vergaen
Dan deer behouden sal wesen
G}elijek de groote vloet
Meerder is den een druppel soet

Dit is (hods woort hooge gepresen .
Als ick voor Vorsten was geleyt
Met eenen blijden moede
De Heere door zijn genadicheyt
Om my to helpers by spoede
Doers heb ick mijn hooft ontdect
En vraechde met woorden perfect
Mijn Heeren wit is v begeeren
1 ~Of ziJ' moeten zich , ."
2 Er staat in no . 41570 ))vol e" : zeker eene drukfout misschien door 't we vallen van het streePJa boven de e . No. 1 > '1563 > nti, 11 > 1599 en andere drukken
hebben ; bvol en" .
3 De gewone afwiJ'zing van het verwiJ't, dat zJi't weinigen in getal als ziJ' waren ,
zich durfden stellen togenover de roomsche kerk die en dat sedert eeuwen > geheels volkeren omvatte .
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Pat ghy my dus hebt geuaen
Ick en heb v niet misdaen
Oft betooget my, iek salt beweeren 1).
Sit ghy gedoopt vraechde een Raetsheer
Waer op dat ick antwoorde
Ick ben gedoopt na Christus leer
Also my dot behoorde
Doers vraechden sy na tSacrament
Oft (hod niet en was present
Ick seyde : t Hy is opgeresen
Hy sit ter rechterhant
Van zijnen Vader triumphant
Daer ick hope to wesen .
Doers vraechden ay my al na de Kerek
deer strange sy my aenschouden
Ick seyde : * Ten is niet des Heeren werck
A1 dat sy onderhouden
Maer teghen de waerheyt reen
Pat bewees ick haer gemeen
Die dyer by my asters int ronde
Ick vraeehde : (hods kinderen fijn
Moeten sy niet geestelijek zijn
Sy seyden, ia, met Karen monde .
Hoe coemt dan dat ghy gheestelijek heet
Ende dander wereltlijcke seharen
Doers bewees ick haer met woorden breet
Dat sy al Secten waren $)
Want Christus spreeckt selue siet
t Voor de werelt en bidde ick niet

Maer voor haer die ghy my hebt gegeuen
~ Want sy oock niet en zijn
Van de werelt, so ick en bin 3)
* Daeromme worden sy verdreuen .
Doers vraechdick, mijn Heeren, wat segt ghy nv
Coast ghy my anders betogen
So wil ick van stonden aen volgen v
7 Weerleggen, het togenbewiJ's leveren .
2 Immers wat in het oo1; van beide PartiJ'en zondig en een gruwel was, zich
afzonderen van , de Christenheid en eene sekte aan vormen dat kon men met
het meeste recht aan die party
arty verwJ i'ten, die wel van de wereld was en dus niet
»verdreuen" niet door de wereld vervolgd werd . Deze miste J'uist wat in het o0 l;
des dichters de si natuur van het Christendom is .
i'k ik niet van de wereld) ben .
3 GelJ

Mat . 16 . c.19 .

Lnc . 24 . d . 50 .

Actor. 1 . b . 9 .

Mat . 15 . a . 9 .

Fol . 45 0° .

Joan, 17, b . 9 .
Joan. 17 .b.16 .
2 .Tim .2 .b.12 .
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Mat. l6 . a 25 .
1.Cor .ll.c.22 .

Drat . 27 . (1 . 34 .
* Mt . 26 . c.25 .
Mar . 14 . c. 22 .
Luc . 22 . b.19 .
1.Cor .ii .c .22.

Fol . 46 r° .

Gala . 5 . c . 21 .
Apo . 21, d. 27 .

Joan . 3 . e. 31 .
Eph . 4 . a . 9 .
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Na mijn beste vermoghen
Doen seyden sy wetter epcet
1- Als de Heere brack dat broot soet
Ende aeyde : Neemt, eet, dits min lichamc
Pat voor v wort gegeuen saen
Hoe wilt ghy dit verstaen
blast dan niet (hod selue bequame ?
Doen vraechdick ooek met woorden rAs
Dat broot daer wy of spreken fijn
Oft dat Chriatus lichame was
bat voor ons gebroken soude zjjn
4- Dwelck daer aenden Cruyce hinck
Ende soveel lijdens ontfinek
Bewjjst my dat, ick salt geloouen
En segt dat nemmermeer
Oft ghy doet Christus oneer
En tvolck doet ghy verdoouen ') .
* Sin Auontmael, wilt dit aensien
En heeft by niet gehouwen
Met dieuen, moorders, oft suleke lien
Oft dronekaerts, oft schenders der vrouwen
Oft gierige, oncuys, vol haet
Vol wreetheyt obstinaet
Van suleke daer ataet gesehreuen
t Dat sy alle ghelijek
Deruen sullen (hods rijck
Ten sy dat sy beteren haer leuen .
A1 was Judas oock mede int getal
Sijn werek dat was verborgen
Maer Christus die wilt to voren wei al
Pat by hem soude verworgen
Dus en mach niemant dan
Seggen, tsy wijf oft man
Datter yemant was inne z)
Die anders hadde gedaen
Dan na Christus vermaen
Sy waren geestelijek van sinne .
Doen vraechden si oft Christus dat Lam
Van Adam niet vleesch en ware
Ick seyde ~ dat by van bouen quam
1Verdwazen dom of verhard maker .
2 Order bin" het etal van de deeIneme1 , s ~an Jews' avondma al .
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Van zijnen Hemelechen Vare
So Christus spreeet met woorden bloot
* Ick ben tleuende Hemels broot
Die van bouen ben beseuen 1)
Dat broot, hoort dit geschal
Dat ick v geuen sal
Is mijn vleeach voor des werelta leuen .
Voort seydick, mijn Heeren zijt dies wel vroet
Wat Paulus doet verweruen 2)
Dat den aertschen Adam, noch vleeach en bloet
(hods Rijcke en sal eruen
Waer Christus van Adams natuer
So en waer by niet reyn en puer
Hy soude oock Aerde zjjn geworden
So God selue seyt claer
* (shy zijt Aerde en suit hier naer
In Verde verkeert worden .
Doen vraechden sy my opt eelue pas
Is Godt alsulcg niet machtich
Dat by dat vleesch seer broos ala glas
Hem ghelijck maect so crachtich?
Ick seyde, mijn Heeren, hoort
Hy vermach niet teghen zijn woort
Verstaet dit allegare
(hod spreeet, mijn woort bekant
t Sal eewelijck houden stem
Anders waer by een luegenare .
Doen seydick, mijn heeren, ick arme gaet
Wat weet ghy van my to segghen
Heb ick ghedaen yemant ouerlast
Wat wilt ghy my oplegghen P
Isser yemant die van my claecht
So bid ick dat ghijt ghewaecht
Ick wilee contenteren
Segt doch mijn heeren vry
Waeromme so coemt ghy my
Sonder misdaet dan persequeren P
W y en vangen v niet om v misdaet
Maer om die arme sielen
1 Van » beseffen" . Hier misschien agedacht" in den zin van »door God beschikt ,
verordend".
2 Hetzelfde als ~verwerft" : door redeneering afleiden, een denkbeeld winnen ,
zich van jets overtuigen, en vender : betoogen .

Joan . 6 . f. 51 .

1 .Cor .15.e .50.

Eccl . 17 . a . 81 .

Fol. 46 v°.

Mt. 24. c . 35.

BOO

Mat . 7 . a. 6 .

Fol. 47 r°.

Mat. 7 . b. 17 .

il . d. 33 .

Lnc. 6 . e . 43 .
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Die ghy verkeert met uwen boo»en raet
Q-hy soutse wel a1 vernielen
Waert datmen v liet betien
Maer het is beter nien t)
Waert dat v leeringhe wire
Van Godt, goet en oprecht
So ghy beroemt en secht
(shy lout wel leeren int openbare.
De Heere spreect met woorden vroom
Also daer staet gheschreuen
Hy seyt : ~ (shy en cult dat heylichdom
A1 voor de honden niet gheuen
Noch de Peerlen, vaet dit bediet
Voor de verekens werpen niet
Dat sy niet tot eenigher vren
Tuwaert en keeren vry
Ende verschueren dy
Daerom en macht niet ghebueren .
Doen eeyde ick tot de Heeren blent
Met lieffelijeke gheruchte 2)
Een mensche Overt aen zijn werck bekent
En den boom aen zijn vruchte
* Een goet boom brengt vruchten goet
Twelck den quaden niet en doet
Pat vruchten cont ghi aen ons beschouwen
Dan liefde, pays, en vre
En verduldicheyt in lijden me
Tot inden doot sonder verflouwen .
Doen seyde tot my een Yape expres
Ick en gelooue, wilt hooren
Niet so wel datter een Godt es
Ick ghelooue al voren 3).
1st dat ghy in dit geloof
Bljjft altijts euen doof
Iek segt o sonder mijden ~)
GFhy zijt vermaledijt
En suit den eewighen tijt
Inder Hellen moeten lijden.
1 NO . 1 > 1563 : ))neen" dat daar loch ook op »betien" betien,
laten
aan gJ
runt .
J
2 Bekendmakin .
3 1k geloof geenszins aldus, niet op die wiJ'ze als giJ, op grond van de vruchten, die ik zie , dat er een God is •, ik geloof dat vooraf, voor alle redeneering ;
ik begin met dat aan to nemen .
4Zowt u le ontzien .
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Doen eeydiek tot hem met coelen bloe
Hoe dorft ghy dit wtspreken
t $et ordeel behoort den Heere toe
Het quaet sal by wel wreken
Maer het is v manier
Te waken sulck ghetier
Ick segt v sonder veel to callen
1- Dat v geheel ghebroet
En dAfgoderje diemer i) doet
Gheheel noch of sal vallen.
Hy seyde : De Beelden en deeren niet
Die daer staen aen alien hoecken
Sy doen niemant lijden noch verdriet
Het zijn der simpelen Boecken
Hy seyde : Hoort oft ghy wilt
Weer de letter oft dat Bilt 2)
1st niet gelijck om leeren
Sijn sy niet beyde doot
Daeromme seg ick v bloot
Datmen met Beelden wel God mach eeren .
Doen seydick met woorden onbeureest
* Dat ons de heylige Schriftuere
Gegeuen is vanden heyligen (*eest
Tot oprechten labuere 3)
Maer t Beelden ende Afgoden
Heeft God so sterek verboden
I- Die Beelden oft Afgoden waken
Die zijn vermaledijt
So God dat seine beljjt
De Heleche pijne sal by awaken .
Doen vraechden si my na mijn Kercke ras
En waer dat iekse hilde
Ick seyde dattet een Kereke was
Sterek van ghelooue en milde ,4)
* G}hedoopet al to saem
4 »Men er" .
2 No . 1 1563 1eest , Beelt" • no . 3 1567 en alle latere uitgaver : »Bilt" . »Weer"
is saam g'etro kken uit weder ,• ))weder - oft" hetzelfde als not - of" .
3 Labeur beteekent niet antlers dan zware arbeid maar wordt volgens De Bo
in West Vlasnderen ook gebezigd van land 'tg
~een iemand kri'gt om to bewerken ,
to gebruiken : vandaar ngebruik". Missehien ook dacht de dichter van ons lied er
aan hoe arbeid" en ~labeui" ook wel van barensnood worden gezegd : uoPrechte
wedergeboorte" .
4) LiefderiJ'k .

Ro . 1.2 . c . 19 .

Heb . lU . d.30.

Dan . 8 . d . 25 .

2 .Tese. 2 . b . ti .
Apu . 18 . b• 8 .

Fol. 47 v^ .

lto .15 . a.'4 .

Ego . 20 . a . 3 .

lleut . 5 . a 16 .

+ Pent .

27 . b

Sap . 14 . b . 8 .

i .Cor.12 .b .13 .
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In eenen gheest en een lichaem
Pat is de Bruyt de Coninginne
t De vrouwe diet Manneken ') baert
Voor den Draeck stout onueiuaert
Tot sulek een gerck ben ick inne .
-F Totten Ephesien vintmen claer
A1 van deer Kercke reene
* Pat Christus is het hooft van haer
Vleesch en been van zijnen beene
t Dees Kerek en leeft niet meer
Maer haer leuen is de Heer
-I- Haer vleesch dat is gestoruen
* Van bouen is sy gedaelt
So ons Joannes verhaelt
Dees Kereke blijft onbedoruen .
V Kereke alsmen deer wei op let
Het mocht elek wel vernoyen 2)
Sy is tegen de waerheyt ingeset
Maer God die salse wtroyen
Wantmen deer anders niet
Dan Afgoderije en siet.
Tis walchlijek voor eHeeren oogen
Noehtans seyt elck gemeen
Tis Gods Bruyt en anders Been
Och Godt hoe moecht ghjjt gedoogen .
Dus bid ick v, siet elek wel toe
En wilt o met (hod beraden
Wacht v vanden onnooselen bloe
Oft ghy mist (hods genaden
De weleke by rijekelijeken schenekt
Die hem altjjts ghedenckt
Maer * die zijn wtuercoren
Aentast ofte ghenaect
Sin oochappel gheraeet
Ende op hem valt (odes toren .
Ick bid v Broeders en Busters gemeen
Wilt v met my verblijden
t Fondeert v op den verworpen steen
En vreest torment nosh lijden
Verhuecht door vrolijckheyt
+ En maeckt v lampen bereyt

Apo . 12 . b . 6 .

Eph . 1 . C . 23 .
4.b.15; 5 .c .23.
Col . 1 . b .18 .
Gala . 2 . c. 21 .
Rom . 6 . a . 4 .
Gal . 5 . c. 24 .
* A,po. 21 . a .4 .*

Fol. 48 r°.

Sach . 2 . b . 8 .

Eea. 28 . b .16 .

Lnc. 20. b.17 .
Math . 25 . a .
1

dews'~ de in den hemel verhoogde, 0penb . 12 :5,

2 Verdrieten .
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De liefde en laet niet verflouwen
Haest v gaet wetter spoet
Pwen Bruydegom to gemoet
'" Hy wil dat Auontmael met v houwen .
(I

Nae de wijse : Het was een
Molenarinne.

GEroert ben iek van binnen
A1 om to maken bekent
Hoe wy met hert en airmen
Typer buyten der stede ient
Sochten to leuen met vrede
A1 na de t Hemelache stede
Was onsen weeh seer excellent .
-F G}elt, goet, vrienden en magen
Verlieten wy openbaer 2)
Op dat wy al ons dagen
Christum souden volgen naer
* En oock ons eygen leuen
Aebben wy ouergegeuen
Te leuen nae zjjn woort eenpaer.
t Met twerek van onaett handen
Wonnen wy deer ons broot
Sy en comen niet tot schanden
DIaer door zijn ghenade groot
-1- Wil God de zijne spijsen
Dus wy hem louen en prijsen

1 Een der even enen to YAeren (1561 heeft, in een viercante gesloteiiniet
hebbende sooveel licht enz ."fol . 50 r°dit lied vervaardigd, dat hJi' eerst later,
in een ruimer vertrek overgebracht, op schrift heeft kunnen bren8en . HJ i' spreekt den
ook steeds, fol . 49 ro enz, in den eersten Aersoon . Zooals in aanteekening 1 0 A
fol . 44 ro reeds is weegedeeld was het de voornaamste bron voor bet bericht van
het Groot Offerboek van 1615 dat echter nog adders biJ zonderheden kende o . a .
dat zJi', voor de vervolging near YAeren hevlucht dear met smalweven hun brood
wonnen • dat ziJ' op de markt geworgd en verbrand ziJjn, Kalleken Strings eerst
eenig~
en tiJ'd na de anderen ; dat CJi'nt8en Potvliets niet standvastig bleef en dus
aan de handen des scherArechters is ontkomen. Die anderen waren Kalleken
(Strings), MaeYken (Kocx Thonis, van Waestene geboren Anthonis Schoonvelt
en Kaerl Lauwers van de Walls)
. De namen die tusschen haakJ'es staan ziJjn
die van het Groot Offerboek . Een zesde,, Hendrick N ., wist toen ziJ' semen overvallen werden no8 to ontvluchten .
Het lied komt voor in het Nieu Liedenboeek van 1562, in het Tweeds Lied enboecic
van Biestkens > 9583> en is door Wackernagel Lieder der Niederl . Re orm.irten
oA8enomen .
2 Zooals was gebleken .

Apuu . 3 . c . lea.

[no. 23 .] ') .

Van eommige
vrienden,hoesi
geuangen worden tot Yper,

int iaer 1561 .
+ Ape . 21 . a .1 .
Mat . 19 . c. 29 .

2.Cor . 5 . b .15 .
Fol. 48 0° .

Pea. 128 . a . I .
1 .Tes . 4 . b . 11 .
l .Tes . 3 . a. 8 .

Pea . 34 . b . i l .
Mat. 6 . c. 25 .
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'Col . l . b . 14 .

Joan . 15 .b.'20.
Eea .59 . b .15 .

Fol. 49 r° .
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* Die ons verloet door zijn bloet root.
Dit hebben de Heeren vernomen
Dorstende nae ons bloet
Sy zjn seer haest ghecomen
En achenen by na verwoet')
t G}helijek sy Chriatum deden
Veruolghen sy noch zijn leden
t Die tquaet laten, en doen dat goet .
Met atocken, sweerden, en coorden
Quamen sy wel voorsien
Daer wy als dongestoorden
Waren goet om to bespien
Werekende, hoort mijn verclaren
Met de vroukens, die by ons waren
Dat seer onlangs mochte gheschien x) .
Sy quamen als ontsinde
A1 met een groot ghedruys
Sijnken beurucht met kinds
Liep haesteljjek wten huge
Sy was swaer ende banghe
Sy hebben haer mede gheuangen
Daer was om hooren een groot confuys .
Kaerl liep buyten der dueren
Meester Claes seer onbeschaemt
Die sachmen nae hem spueren
Met een bloot sweert, dat niet betaemt
Daer mee heeft by ghehouwen
Och vrienden wilt doch aenschouwen
Welcke de Christenen zijn ghenaemt .
GFhequetst zijnde van desen
Heeft by haer noch ontrocht 3)
Mayken ons vrouwe ghepresen
Heeft ooek noch haer kint besocht
DInquisiteur als man onsachte
Heeftse ghegrepen met machte
Met een bloot sweert bloedich bedocht .
Sijnen aert by daer baerde
Bloethongherich ende blint
1 »Verwoet" kan sterker beteekenis hebben dan die het biJ ' ons heeft . Dus
»biJ'na razend" .
2 Lit behoort missehien biJ' »hoort miJjn verclaren" •~ hoort mJijn verhaal van
'tgeen zeer onlangs kon geschieden, heeft Plasts gehad .
3 Ontraken, misraken .
Voor Thuenis iets verder heeft n° . 1 > 1563 Tonis > n° . 1t, 1599 Theunis .
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Mayken die haer veruaerde
Besorcht zijnde voor haer kint
Wacht mijn kint, hoordemense spreken
Hy heeft (soot is gbebleken)
Hem seluen ghequetst, als man ontsint .
Die my quamen bespringhen
Sprack ick aen met goat bescheyt
De Diefleyders die my vinghen
Brochten my int hugs gheleyt
Iek seyde : Vrienden ghemeene
Pits om de Waerheyt reeve
Met Godts woort heb ickt haer deer verbreyt .
Thuenis van Waeaten gheboren
Die elck zijn liefde iont
ivrienden vercoren)
Quam ons (zjn
Besien, hoe dat hat met ons stout
Om vertrecken by Adieu seyde
Maer wt liefden by noch beyde
Pat was voor Meester Claes een vont .
Het was den wille des Heeren
Ten doet Thuenis oock gheen ghequel
Henrick sonder ommekeeren
Die heeftet ontloopen anal
Het mocht henlien wel verdrieten
Maer sy souden noeh wel meer vergieten
Tonnosel bloat, als Woluen fel .
Calleken goedertierich
Brochten sy oock gheuaen
Altijts in liefden vyerich
Om Christo niet of to gaen
* Wy troosten, so dat behoorden
Malcanderen met Godts woorden
Pat was om hooren al ons vermaen .
Hulp en troost tot dien stonden
Was ons seer wel van noo
Sy hebben one deer gebonden
Na dInquisiteurs geboo
op straten si oils braehten
Met seer blijden gedachten
Spraken wy de gebuerkens toe .
Can yemant van ons doleren
Hebben wy deer geuraecht
Datmen ons gaet persequeren
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Mala. 3 . c . 16 .

2.Cor. 1 . a . 4 .
Fol . 49 v^.
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Niemant en heeft daer geclaeeht
t Tis dan om Christus Name
Wy en deruent ona niet schamen
Spraek Mayken vry onuersaecht .
Nader Stede sy ons leyden
Calleken seer onueruaert
Die ginc haer haest bereyden
Om to singen, twort v verelaert
Meester Claes, als die ontatelde 1)
Dapoatelen (by vertelde)
En songen niet, so ghy gebaert z) .
Iek en wil oock niet dansen
Sprack hy, waeromme singt ghy
* En vreest niet dese Hansen
Sprack Tonie, maer Buster singt vry
Calleken heeft daer gesongen
Ende ick vent my oock gedrongen
Om to singen van herten blij .
Typer binnen der mueren
Brochten sy ons ooc deer naer
Men saeh ons geensins trueren
Dat bleeck wel int openbaer
Wy eongen ende spraken
Om (hods woort bekent to waken
Totten voleke vry sonder veer .
Tvolek quam met grooten hoopen
Elek heeft na ons gehoort
Men sachse na ons loopen
De Rackexs die leyden ons voort
Ick spraek ten dien saysoene 3)
Ten is niet van quaet to doene
Maer om tbeleuen van (soda woort .
* Smal ende enge is de poorte
Sprack Calleken, my wel verstaet
Schict v na de behoorte
1F Poet goet ends last dat quest
(set coopt nv Testamenten
t En vreest niet dese Regenten
Maer doet dat v GFodes woort rest .
A1 dat ick v verhale
4 Als die buiten zich zelven was .
2 Zooals ~ i'
3 Gelegenheid of oogenblik .
J u aanstelt .
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Pat is also gebuert
Na tHof al vander Sale
Leyden sy oils, maer ongetruert
* Als slachsehaepkens deuijne
Wy en vreesden torment noch pijne
Maer dachten op dat eewich duert .
Ick cant niet al vertellen
Ona spreken op onsen ganck
Dus neemt mijn simpel stellen
Van my wt gunste in danek
Int Cootken i) dat wy treden
Daer wy den Heer aenbeden
Met spreken ende met lofsanck .
Ten heeft my niet verdroten
Dat ick hier hebbe gedicht
In een viercante gesloten
Niet hebbende so veel licht
Om lesen oft om schrijuen
Int herte moe$tet blijuen
Tot dat my de Heer broeht int gesieht .
Broeders en austere wilt deucken
* Op ons die in banden zijn
Wilt ons tot hulpe scheneken
V gebeden op dit termijn
Pat wy seer goederhande 2)
t One lichaem tot een offerande
Good den Heer mogen geuen fijn .
flier made wy v groeten
Met dea Heeren vrede gemeyn
Die den druck can versoeten
Bidt dien groot ende cleyn
op dat wy molten ydoone
* Ontfangen des leuens Croone
Te samen in des Hemela pleyn .

1 Het kot de gevangenis .
)4P goede wiJ'ze", hier dus : zonder eeniga weifeling of ontrouw .
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Ps. 44 . c . 23 .

Rom. 8. d . 36 .

Heb .13 . b .13 .

Rom .12 . a. t .

Fol. 50 v° .

4.Eed. 2 . f, 4,3 .
Apo . 2 . b . 10.
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Van Jacgaea
hoe by verra •
den ende geuangen Overt .

Pea . 41 . b. 1().
Joa . 13 . b .18 .

Eocl . 19 .

C.

21 .

Mat. 26 . c . 48 .
Fol . 51 r° .
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Q

Na de wijse : Het daget wt
den Oosten .

OCh siet hoe droeue dingen
Ick v hier vertellen eal
Die my geschiet zijn sonderlinge
Wilt hooren na mijn verhal.
Daer quam al een Raetsheere
Den weleken ick wel can 2)
Voor eenen goeden t orient van eere
1Vlaer by Overt my een Tyran .
fly socht na my seer cloecke
Seggende, by had eenen Brief
fly woud my comers besoecken
fly kende my en hadde my lief .
Als by my heeft vernomen
Met een so soeten stem
Hiet by my willecome
En bad my to grit by hem .
En als by van my hoorde
Dat ick niet blijuen en 'mocht
fly gaf my so lieflijeke woorden
Als by hem hadde bedocht.
fly sandt een Boode seer atille
Te Leeuwerden inden Raet
A1 om commissie wille
En een Duerweerder nijdich en quaet.
Als sy waren gerede
Sprack by met valscher hert
Dat ick van mijn waer en werek mede
Sou brengen, by vriendlijek begeert .
Als ick daer was gecomen
I- Seer lieffelijek by my groet
Sijn hert en heb ick niet vernomen
Want by spraok tot my so soet .
Terwijlen deed by halen
1 Over Jac9ues d'AuchY, in Maart 1559 to Leeuwarden verdronken en over
dit lied door hem zelven in zJi'ne 8evan8enis gedicht, 'tgeen niet alleen uit den
8ebezigden eersten persoon, maar vooral uit het later toegevoegde laatste couplet
bliJ'kt, zie boven de aanteekening op hi. 268 vgg . Ilet lied is ook bJ
i' Wackerna8'el
to vinden,
2 »Kunnen" in den zin van ))kennen" evenals nog toggenwoordi ~'in de Alatte
spreektaa : VerwiJ's en Verdam > III, hi . 1800 .

[n° . 24 .]
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Den Duerweerder, die quam an
t Spjjtich sprack by daer voor alien
Vangt hem, aiet hier is die man .
Daer deed by my aentaeten
En heeft ghesproken : Hout vast
Sy hebben geeocht met haesten
Ende my rontom betast .
Doen seydick : 0 mijn Heere
Wat hebt ghy nv gedaen
Ghy doet v seluen groot oneere
Dat ghy my dua hebt verraen .
Iek heb op v niijn leuen
Betrout, en alle mijn goet
Hoe eydy dus ontrou beseuen 1 )
* Dat ghy so staet na mijn bloet.
Hy epraek : Ick moest v vinden
Mijn eedt hebbe ick gedaen
Nv zijt to vreden, laet v binden
opt Huya moet ghy met my gaen .
Doen ghinek by my daer lesen
Zijn wreede tyranniseche macht
En na dat inhout van desen
Heeft by noch na vier mans geuraecht .
Iek en wilae niet bedragen 2)
Maer hebdy in eeniger oort
Yemant ouer my hooren clagen
fly sprack : Dat heb ick niet gehoort .
GFhy en zjt niet geuangen
* Om eenige misdaet awaer
Maer ghy hebt Betters aengehangen
Mijn heeren ten is niet waer.
Sydy oock niet een herdooper
Neen ick mijn Heeren, hoort my
Een doope hebbe ick alleen proper
Ontfangen t na sHeeren woort vry 3 ) .
Ende na de Roomsche Kercke
Hebben sy my geuraeeht
Pat en is niet (odes wereke
Heb ick deer op gewaecht .
Dyer gaf by menich suehten
1 Bevonden .
2 Beschuldi en of in 't on eluk storten .
II .

Pro . 12 . b .19.

1 .Re .19 .b .10 .

1 .Pe. 4 . b . 15 .

Mat . 28 . c .19 .
Mar. 16 . b .15 .
Fol . 51 v°.

3 Edel .
39

BIO

Mat. 5 . e ., 44 .
Lace . d . C . 27 .

Fol. 52 r° .
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A1 met een droeuich samblant
Als by hem wel beduchte t)
0 Jacques moestu vallen in mijn hant .
Ick had so wel mijn betrouwen
Eylacy op v gefondeert
Het sal v menichmael berouwen
Ick heb so Lang by v verkeert .
* Maer geerne vergeef ick v desen
A1 wt mijns herten gront
De Heer wil v genadich wesen
Begeer Iek tot alder stont .
Jacques ick v wel bedaneke
Heb ick daer inne misdaen
My dunekt voor G}odt ick niet en waneke 2)
Want na mijn eedt moest ick voortgaen .
Dunet v desen handel vromen 3)
Voor Godt en der menschen schaer
Den tijt sal noch wel comen
Dat ghijt eult worden ghewaer .
fly sandt my in de Stoue 4)
Beyt (sprack hy) men sal v meer
Te Leeuwerden van onsen geloue
Ondersoecken, en van o leer.•
Als ick deer pat geuangen
Quam binnen mijn Huyaurou
Doen words my also bangs
Als ick each haer droefheyt en rou .
Den Duerweerder met herthede
Stont tegen en stiet haer van my
Veel waren deer die weenden mede
En baden, och laetse comen by .
Ten mocht niet lange dueren
Sy was beuaen met kindt
Als ick haer each aldus trueren
Sprack ick : Och gaet thugs mijn bemindt.
Troost v nv inden Heere
Om Godts woort ben ick geuaen
Ten sal v niet zijn tot oneere
1) Zich beduchten : vreezen duchten .
2 Voor God weifel ik niet ben ik niet onstandvastig, niet onzeker .
3 Baten >; ook voor ))vromen" had ku" moeten staan > wet om het voorafgaande
))U" is weggelaten .
4Stubs kamer,
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1' Want ick hebbe niemant misdaen .
Sy antwoorde my : Die Heere
Stercke v finder waerhey t
Strijt vromelgek tot zijnder eere
t Die Croone is v bereyt .
Och mocht ick by v steruen
Dat waer my een groote vruecht
En by o tleuen beeruen
Mijn hert son zijn verhuecht .
Och Suster wtuercoren
En hebt doch geen verdriet
Al moet ick nv wat treden voren
* Den wille des Heeren geschiet .
Den Duerweerder mocht niet lijden
Ras . gaet van hier, heeft by vermont
Ick seyde : Och laet God betijden
Met ons noch een cleyne atom.
Daer worden wy gescheyden
Van een met groote droefheyt
Die Heere die wil ons bereyden
Blijsehap finder eewicheyt.
Jacques heeft dit gesongen
Daer by lach geuangen -swaer
GFeweldich is by door gedrongen')
1- En rust nv onder den Altaer .
Q

Na de wijse : Ick dancke v

lieue Heere.

0 Heer God ick mach wel cla,gen
Met suchten so menichfalt
Dat nv in dese dagen
1 Met 'roote geestkracht is hiJ' door de en ~e poort, door den smartelJi'ken doodstriJ'd gedron
en in het eeuwig heil .
~'
2 Jan Schut is alleen bekend uit dit f;'edicht van hem zelven en fait een antler,
op hem gemaakt, dat in de Veelderhande Liedekens in 160) van 4569 voorkomt en
samen met het eerste biJ' Wackernagel, S . 144, is ofhedrukt. HiJ' onderscheidt
zich in niets van de eigenliJ'ke nederlandsche martelaars, en beliJ'dt o . a, de menschwordingsleer . Het Groot Offerboek van 1615 vermeldt, hoe ziJjn dood in 1561 valt
en voegt dit toe 'aan een bericht, aan het lied uit ons Lietboecxkken ontleend ,
dat van 1647 hoe die dood door onthoofding heeft plasts gagrePen • dat van 1626,
hoe Schut in de
evan enis veel heeft
ezon en en de rechter, die hem veroordeeld had, een paar da g en na de terechtstellin g het lJi'k toerieP ; clan, zing

1 .Pe . 4. b . 15.

4 . Es. 2 . f . 44 .

2.'ri . 4 . b . 8 .

Apo . 2 . b . lU .

Mat. G . b .10 .

26 . d . 41 .

Apa G . a . 9 .

[no . 25 .] x)
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Fol. 52 v°.

Mat . 28 . c .19 .
Mar. 16 . b .15 .

Mat . 3 . a . 2 .
4 . b. 17 .
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Geschiet is so groot gewalt
Om dat ick v woort aenhange
Lijde ick so grooten noot
En legge hier geuangen
Sy dreygen my a1 wetter doot.
Sy hebben my gebonden
Geuoert voor de Ouerheyt
Om uwen naem to verconden
Door o genade was ick bereyt
Doen deden ey my vragen
Wat onse gelooue weer
Daer op was mijn gewagen
Dat is na Christus leer .
Op dit geloof ben ick gedoopet
Hebbe ick voor haer bekant
* Als Christus selue ontknoopet
Oneen trouwen heylant
In Marco staet geschreuen
In zjjn sestiende pleyn
Den geloouigen salment geuen
So Christua woort ons leert gemeyn .
Vanden doop der kinderen cleene
So vraechden sy my al voort
Ick sprack met goeder meene
Dat vindick niet in (hods woort
Wilt vry de schrift doorloopen
Christus heeft niet geleert
Den ongeloouigen to doopen
-I Sy en zijn 1) van sonden eerst bekeert .

ons flu een liedeken", waarop hiJ ' met een aanval van beroerte werd gestraft . Dat
van 4631 en Van Braght nemen dit alles over .
Het lied roert evenals no . 22, alle betwiste denkbeelden der Doopsgezr 'nden aa n,
insgelJi'ks alleen het eedverbod niet .
In een liedboek dat Dr . Wieder meent in 1559 to moeten plaatsen, komt ons
lied al voor . Dan moet de oPgaaf van het J'aar 1561 voor dezen marteldood natuurlJ i'k onJ'uist wezen, of - eene andere mogeliJ'kheid waaroP W ieder> hi . 145, wiJ'st -Schut heeft nadat ziJjn lied al verbreid was nog een paar J'aren gev angen gezeten .
Dit komt ook in latere uitgaven van de Veelderhanda Lie dekens voor en staat ,
in het duitsch vertaald, in Emn schon 9esan9'biichlein, dat volgens Wo1kan, S . 90 ,
91, 99, voor het eerst tusschen 1565 en 1569 het licht h eeft gezren.
Of » rnenichfalt" en gewalt" in het aerste couplet den westfaalschen drchter
verraadt ? »Swermen" op fol . 53 rf zal wel geerr germanisme schwa"rmenr " ' s bra
Luther : in afwJi king van het woord der Schrrft op ei an iit valien fantasren w a
heid ofgaan ziajn, zie de aanteekening aldaar .
1 Tenzi' iJ
J ~' ziJjn .

[no . 25 .1
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Daer op hebben sy geuraget
Oft ick suleks niet woude afgaen
Daer op heb ick gew$get
Pat en dient my niet gedaent)
(hods woort to stellen bezijden
En steruen den eewigen doot
Ick wil veel lieuer lijden
A1 waer de pijn noch eens so groot .
* Pat Nachtmael onses Heeren
Bekende iek voor haer present
So Christus self quam leeren
Int nieuwe Testament
Dat wy daer by sullen gedencken
Sijn lijden en bitteren Boot
flat by ons heeft willen scheneken
Doen by zijn bloet aent Cruye vergoot .
Doen deden sy my verclaren
Met vele woorden goet
Oft Christus niet en ware
Van Maria vleys ende bloet
Ick en heb suleg niet gelesen
Heb ick voor haer bekent
Hoe soud by vander aerden wesen
Die God den Vader heeft gesent.
t Van dHeyligen Geest is by ontfangen
Gebooren wt die reyne maecht
Met geenderley sond behangen z)
Alat (hod den Vader heeft behaeeht
* Gebooren wt Dauids stamme

So by was toe gesacht
Dus in Christo den Lamme
G}odes beloften zijn volbracht .
t Dat woort (verstaet de saecke)
Is vleys geworden seen 3)
-I- Yanden Geest na des Engels spraecke
De eracht (hods heeftse beuaen
Daerom tHeylige wt haer gebooren
Is GFodes Sone vermaert
Daerom wy die waren verlooren
* Verlost zijn, als Petrus verclaert .
Deer na ay my vragen deden
1) Ik heb gezegd : dat, door mij gedaan, dient (doet goed) mij niet :'
3) Spoedig. her weir stopwoord .
2) In geenerlei zonde verstrikt .
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Mat. 19 . a . 4 .
t Mat . 5 . d . 31 .
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1 .Cor . 7. b .15 .

Pea. 118 . a . 8 .

EccL 2 . a . 6 .
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Twelek t Paulus heeft geleert
aft iek van haer Ouerhede
Niet hielt als van God geordineert
Ja den gerechten to beschermen
Heb ick voor haer bekant
En to straffen die in quaetheyt swermen
Om vrede to houden in haer lant .
Wat hout ghy vander eehte
So hebben sy geuraget my
Als Christus seluer sechte
Matthei aent negentiende vry
* Een man end een vrou beyde
Sullen in die echte gaen
i- End oock niet weder scheyden
Sy en hebben ouerspel gedaen z) .
Van oproer en muyterijen
IIebben sy veel aen my gesocht
Daer op was mijn belijen
Wy en hebben dat niet gedocht 3)
1- Onse vianden to beminnen
Leert Christus in zijn woort
iNletter waerhe3 t salment niet beuiinien
Dat van ons auders wort gehoort .
Doen deden sy weder vragen
Wie onse EIooftman weer
Daer op was mijn gewagen
Dat is Christus met zijne Leer
* Die heeft ons geroepen in vrede
Als een trouwe Heylant goet
Daer by hoop ick to bljjuen mede
Ende bezegelent met min bloet .
Die dit Liedeken dichte
Jan Schut was zijn naem (bekent)
Om zijnen Naesten to stichten
wt de geuanckenis heeft hijt geaent
* Datmen op (hods woort sal betrouwen
In alien tijt der noot
t Op gheenen menschen bouwen
Hij geeft dat leuen voor de doot .
FINIS .

1 Rondzwerrnen vaggabondeeren .
3 Vary do en = g edooaen
~ .

2

))Zoo ziJ' niet . . ."

I)

BEBLUYT.

Q
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Besinyt '),

Fol . 54 r ° .

GOetwillighe Leser, hier hebt ghy veele schoone Exempelen, van
mannen ende vrouwen, die Christum Jesum ende dat eewige onuerganckelijcke leuen met ghetrouwer ende reynder herten ghesocht, ende ~ God wt dat binnenste haerder sielen geureest hebben, Mat. 22 . d . 36.
der weleker herten bloeyden in des Heeren woort ende liefde, hare
monden vloeyden z) cracht, gheest ende wijsheyt, hare deneken ende
spreken, hare doen ende laten, hare * leuen ende steruen was Phil . 1, r . 21 .
Chriatus Jesus, hare ~ rijck ende ruste en sochten sy niet op deser ~Joan .l8 .e .36 .
Aerden, want haer ghemoet was Hemelseh ende gheestelijck, so
alst wel blijct in hare naeghelaten schriften . Lieue Leser, meret
dock het onderscheyt, namelijc, welt t den wech des Heeren ende Mat. 7 . b . 13 .
den weeb des Duyuels is, ende welek * den oprechten dienst Godts ~ Jac . 1 . c . 27 .
ende den dienst des Duyuels ende der Afgoden is, ende welek
t de kinderen des Heeren ende de kinderen des Duyuels zijn, ende LJoan . 3 . b .9 .
welcke deer veruolgen ende welcke datter veruolcbt worden, Op
dat ghy verstaen muecht, wattet voor een volt is, * wt wet Vader Joan . S . d . 44 .
sy ghEboren zijn, ende wet gheest haer gedreuen heeft, die die
lieflijcke, vreedsamighe, onschuldighe, gehoorsame kinderen (hods
so onbermhertelijeken / f hebben ~ wtghestooten, gheplondert, be- Fol . 54 v° .
loghen, gheuanghen, ghepijnicht, wtgherect, verdroncken, verstict Mat . 5 . a . lU.
ende vermoort, Sommighe hebben sy aen de Staecken verworcht, Heb . ll . f. 36 .
ende aen Galghen ghehanghen, Sommige hebben sy metten Sweerde
gherichtet, * ende den vogelen des Hemels tot Bender spjjsen ghe- Pea . 79 . a . 2 .
gheuen, Sommighe hebben sy den visschen toe gheworpen . Ende
dese tyrannije (so slat schijnt, nee Schrifte meldinghe) en sal niet
ophouden, tot dat de wtghe$totene, verworghede, ende gecruyste
Christus Jesus met alien * zijnen Heylighen als eenen Almachti- Jnd . i . b .14.
ghen GFhewelthebber, Ouerwinner ; ende gloriose Coninck ten Jong1 Dit »BesluYt" staat in no . 4 > 1563 en no. 2> 4566 niet achter bet Lietboecxmaar
t dearvolgJ
onmiddellik op het Offer des Heeren.
2 Transitief gebruikt, evenals somJ
s bi Anna Bins
J . Eerst zio, 11 ~ 4599 leest
~u1oeYden van cracht .
ken
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Luc . 21 . d . 25. eten dage in die t wolcken des Hemels comen sal, met die * En-

Apoc. l . a . 7 . ghelen zijnder cracht, met die vyervlammen, om wrake to doers

* 2 .Tee .1 . b.7 . ouer alle den ghenen die Godt niet ghekent en hebben, ende die

niet ghehoorsaem gheweest en hebben den Euangelio, Ende verclaert to worden in zijnen Heylighen, ende wonderbaerlijek to verschijnen in alien geloouigeit, in die verrijsenisse ende openbaringhe
der Hemelscher claerheyt, met de welcke sy becleedt sullen worden
door de cracht Christi, op dat By met hem die eewighe
onuerganekelijcke heerlijekheyt in dat
volcomen wesen mogen innemen ende besitten in
der eewicheyt,
Amen . //
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lEell Register van tht
voorgaende Liedtboeciken .

Vant bitter lgden Christi ootmoedich : Van tlijden ons Heeren
Fol . 1 .
Jesu Christi .
Verhuecht V Gods kinderen ails tijt : Van Frans van Boelsweert .
Fol . 3 .
Droefheyt wil ick nv laten staen : Vin twee Joffrouwen van
Beekom .
Fol . 5.
Doenmen vijftienhondert schreue : Van vijf vrienden, opgeoffert
to Gent.
Fol . 8 .
:
Van
drie
vrienden,
geIek sal met vrueehden singhen een Liedt
Fol
.
11 .
doot tot Antwerpen.
Ick mach wel droeffelijek singers : Van vijf vrienden, gedoot tot
Leyden .
Fol . 13.
(shy Christen altesamen
Pan Dauid ends Leuina, opgeoffert
Fol . 15.
to Gent.
Alsmen schreef vijfthienhondert iaer : Van Gielia ends Lijebeth .
Fol . 17 .
0 GFodt ick most v claghen : Van Joos verbeeck, tot Antwerpen
leuende verbrandt .
Fol. 18 .
Een nieuwe Liet // vast dit bediet : Van Willem cleermaker . Fol. 21 .
In bitterheyt der sielen : Van een orient tot vueren deerlijek onthooft.
Fol . 23.
Hoort vrienden, ick schenck n een list : Van Jan Jansz Brant . Fol . 24 .
Verhuecht verblijdt groot ends cleyn : Van een ionghe Maecht,
genaemt Janneken .
Fol . 25 .
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Ick moet een liet beghinnen : Van twaelf vrienden, gedoot to
Gent .
Fol. 26 .
U I3eere God eewich Vader verheuen : Van Goris ende Joachim .
Fol. 28 .
Aenhoort Godt Hemelsche Vader : Vin tweenteeuentich vrienden .
Fol. 30 . //
Alsmen sehreef duyst vijfhondert : Van vier vrienden, gebrant to [Fot.
Lier.
Fol. 32 .
Eylaes iek mach wel suchten : Van vier vrienden, to Leyden opgeoffert.
Fol. 37 .
Babele Raets Mandamenten : Van ses vrou persoonen, tot Antwerpen gedoot.
Fol. 38 .
Hoort vrienden al // hier in dit aertsehe dal : Van Jorian en
Clement.
Fol. 40.
Alemen schreef duvet vijfhondert eenentsestich Jaer : Van Calleken
strinex,
Fol. 42 .
Fen eewighe vruecht die niet en vergaet : Van vrage ende Antwoort.
Fol. 44 .
Geroert ben ick van binnen : Van sommige geuangenen tot
Yper.
Fol. 48 .
Oeh siet hoe droeue dingen : Van Jacques, hoe by verraden
Overt .
Fol. 50 .
O Heer Godt ick mach wel claghen : Van Jan Schut, geuanghen
zijnde to Vreen .
Fol. 52 .
Q Ghedruckt in het Jaer

ons Heeren, M .CCCCC.LYX.

55 o° .]

De brieven en liederen, die in
de andere uitgaven van llet Offer
des Heeren met het Lietboecxken
voorkomen, maar in die van x .570
worden gemist.

INLEIDING .

dal dit deel der „Bibliotheca" den lezer omtrent het geheele
„Offer den Heeren" en „Lietboecxken" volledig op de hoogte brengen, dan heeft wat het tot hiertoe inhoudt nog aanvulling noodig .
Aan den herdruk van de uitgaaf van 1570 behoort nog een en
ander to worden toegevoegd . Vooreerst wat door de uitgevere van
1570 uit vroegere edities niet is herdrukt . Pit beperkt zich tot
een kort briefje van de kinderen van Maeyken Boosers aan hunne
moeder, dat nergene dan in hot Bijvoegeel op n° . 2, 1566 voorkomt, en hot Voorwoord voor hot „Lietboecxken" : „Tottensangher" .
Waarom dit laatste, dat, van de hand der ooreprankelijke verzamelaars, in de beide eerete uitgaven (1563 en 1566) is to vinden,
door de uitgevers van n 0. 3, 1567, wien alle lateren zijn gevolgd,
is uitgesloten, kunnen wij niet moor verkiaron .
Maar eveneens komt in dit work eene pleats toe aan de brieven
van een tweetal martelaars (Hendrick Verstralen en Mayken Deynoots) en aan eon drietal liederen, die evenals doze brieven van 1578
of in alle uitgaven staan en waarvan men dus zeggen kan dat zg eon
integreerend bestanddeel van hot „Offer des Heeren" met hot
„Lietboecgken" uitmaken . Zij zijn voor het eerst in n° . 6, 1578 h
to vinden en worden hier daaruit afgedrukt : alleen ontmoet men
hot eerste, „Van eenen veertich vrienden", reeds in n° . 5, 1578 n.
De vraag, boven hi . 20 door mij opgeworpen ten aanzien van
den inhoud der uitgaven van on v6or 1570 : wat de verzamelaars
bewogen heeft uit de vele bestaande brieven on liederen juist deze
to kiezen, de overige niet op to nemen, keert hier terug . Dear
beantwoordde ik haar zoS : die verzamelaars hebben in 't geheel
niet gekozen, zij hebben eenvoudig wiles opgenomen wit 4j tot
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hunne beschikking hadden ; alle andere brieven zijn Beret na hunnen tijd, sommige zelfs Beret vrjj last, in de 17ae eeuw, nit de
familiepapieren van afstammelingen der geadresseerden voor den
dag gekomen i). Maar hier ware dat antwoord onjuist . her klemt
de genoemde vraag ook veel eterker, doordat in 1578 Ben tamelijk
groote voorraad, waaruit men den bundel kon aanvullen, zelfs in
druk voorhanden was . Van de martelaarsliederen blijkt dit uit de
„Veelderhande Liedekens" en andere bundels . En wat de brieven
betreft : misschien zijn er van Soetken van den Houte in 1565
gedrukt (Bibliographie", I, p . 656) ; Schagen vermeldt (Naamro1",
„
bl. 117) eene uitgaaf van de brieven van Veratralen van 1571 ;
Ben druk van die van Verkindert nit het jaar 1572 is to Leiden
voorhanden ; eindelijk en vooral : uit 1577 bezitten wij behalve
van de hier genoemden ook van Jacquea de Rore, Thys Joriaensz
en eenige anderen brieven, alle bij denzelfden drukker in hetzelfde
formaat gedrukt .
Waarom namen de verzamelaare van bet „Offer dea Heeren"
van 1578 b mete van dit alles over behalve alleen en uitsluitend
de brieven van Hendrik Verstralen (met die van Mayken Deynoota) ? Laat zich hieruit ook jets afleiden over doel en strekking
van one boekje in zijne oudste en in die latere gedaanteP Over de
geestesrichting van de uitgevers van 1578?
Ik geloof het riiet. Natuurlijk konden deze laatsten niet meer
als die vin 1562 „den troost en de vereterking der slaehschaepkens Christi" beoogen . Immere in 1577 en 1578 was de vervolging gestaakt, nadat in Januari 1577 de Unie van Brussel aan de
Genteche pacificatie algemeene erkenning had geschonken . Maar al
was die bedoeling weggevallen : er lag nog in deze lektuur genoeg
leerrijks en vermanends, bezielends en stichtelgks om de navraag
naar herdrukken begrijpelijk to waken . Voor 't overige is er geen
onderscheid in godsdienstige denkbeelden tusschen de (in 1577
gedrukte) brieven van martelaara, die in 1569 en 1571, en de (in
het „Offer des Heeren" van 1570 opgenomen) brieven van hen,
1

Zelfs

na 1660, na de

eersten druk

uitgaaf

van

vin

Van Braght's MartelaarssP le9el in

waxen zi' die in 1685 den tweeden druk hebben bezor d no

eeniga tot dusver onbekende brieven op het spoor gekomen :

Ben

van Nelleken

Jaspers, in 1570> en Ben van dons de Tollenaar > in
1589 gedood . Doops9exande B~~
",
dra en 1899, hi . 91 .
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die vobr of in 1564 den marteldood hebben geleden 1). Alleen had
het verloop van tijd deze wijziging aangebracht, dat bij de lateren
meer dan bij de vroegeren opzien tegen den marteldood merkbaar
is, al ontbreekt dit ook dezen niet (zie boven bl . 32, 33) ; voorts,
dat de eersten het soma noodig vinden tot eensgezindheid en vrede
to vermanen en meer melding waken van de dienaars (leeraars),
van de verliouding tussehen hen en de broedera, van den ban . Op
dat verschil heeft Piper zeer terecht opmerkzaam gemaakt, toen
hij in het „Nederlandsch Archief voor Kerkgesehiedenis", II, 3, bl .
286-300, die brieven, in 1577 uitgegeven, besprak . Even juist is
zijne verklaring daarvan : tusschen de jaren van de beide groepen
van martelaars in lag het tijdperk van den strijd, die in 1566 en
1567 tusechen de Vriezen en de Vlamingen was losgebroken . Maar
dit een en ander is geen teeken van verandering in geestesrichting .
Het laat zich ook niet uitmaken, of die latere martelaars tot eene
dier partijen hebben behoord, en zoo ja, tot welke, dan wel of z
buiten beide stonden . Dit laatste, dat mij het waarschijnlijkst voorkomt, was zeker het geval met Herman Timmerman, den antwerpechen oudete bij de Waterlanders, en van wien nogtans ook een
boekje in de verzameling van 1577 is opgenomen . Van tendenz
in het „Offer
is hier evenmin sprake als
zie boven bl . 37
des Heeren" .
Het ~~nige wat nog ter zake der opneming van de brieven van
Hendrick Veretralen met weglating van die van anderen aan eene
bepaalde voorkeur kan doers denken, zou kunnen liggen in de omstandigheid, dat Veratralen, die van den atrgd wel wist, bet woord
„ban" (ik denk toevallig) niet noemt en de verzamelaars alles wat
near den nog hangenden twist heenwees wilden vermijden . Maar
ik vermoed, dat wij in 't geheel niet zoo ver noch zoo diep uaar
eene verklaring moeten zoeken . De oorzaak van die opneming zal
wel eene of andere toevallige omstandigheid zjjn geweeet : b . v.
deze, dat de uitgever die brieven van Verstralen in den ouden
druk van 1571 reeds Lang bezat, of dat hij dezen martelaar pereoonlijk had gekend ; dat hij die brieven juist kort genoeg vond
om er nog eene pleats aan to kunnen geven, of dat zij (evenals
de liederen die hij uit al de bestaande uitkooa) bijzonder in 4jn
1

Clement Hendrichsz,, de

eeniga

van na 1564, felt nauweliJks merle .
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emaak vielen. En eveneens blijf ik bij 'tgeen ik boven bl. 21
echreef : dat de uitgever al die andere brieven niet opnam eenvoudig omdat hij aan het boekje, dat hij ging herdrukken, toeh
niet een omvang kon geven, dubbel zoo groot als dien welken het
tot dusver bezeten had.
Het drietal nieuwe liederen is ongeveer tien jaren jonger dan
de jongste nit hot „Lietboecxken" van 1563-1570 : maar hoe
staan zjj bij den inhoud van dit laatste ten aehter! 't Zijn nog
wel dezelfde woorden en beelden ; ook de gedachten zijn geene
andere ; het ~enige dat ons als jets nieuws treft, de harde toon
waarop Gods wrekende gereehtigheid wordt bezongen, is juist niet
aantrekkeljjk : maar alles klinkt thane zooveel minder oorspronkelijk
dan vroeger, zooveel minder frisch . Het lied heeft aan stoutheid
ingeboet, maar ook aan innigheid . De zinabouw is hier en dear
verregaand gebrekkig ; en de zangerigheid b .v, van bet „Lied
van Vrage en Antwoort" ontbreekt bijna geheel . Ligt dit hieraan,
dat, naarmate er langer tijden van verademing aanbraken, niet
meer de martelaarsstemming den geheelen kring der geloovigen
vervulde ? Was de eerste liefde, flu andere bela,ngen zich deden
gelden, wel niet verkoeld, misschien even warm gebleven, maar
minder diep geworden, minder innig?
Met de uitgaaf van 1578 b zijn nu zoowel „Offer des Heeren"
ale „Lietboecxken" voor goed afgesloten . En dit, al bestaa .n er nog
twee atukken die, het eene enger, het andere zeer los, met die
bundels samenhangen . Over deze een enkel woord .
De uitgaaf n°. 9, 1592 nam n .l . aan het slot eenige brieven op
van en aan Remeeus Panten en Michel N ., beiden in 1592 to
Gent opgehangen . Ik vermeldde dat boven bl . 15 en beloofde dear
die brieven hier to laten herdrukken . Tot mijn leedwezen kan ik
die belofte niet gestand doers . Dit boekdeel heeft toch reeds een
grooteren omvang gekregen dan waarop gerekend is, zoodat deze niet
nog verder mag worden uitgebreid . Ook acht ik de weglating gerechtvaardigd ; niet juist hierdoor dat die brieven weinig belangLijks inhouden, al heeft dit wellieht afgeschrikt van ze ook in latere
uitgaven op to nemen . Misschien uok' hinderden toen uitdrukkingen
daarin zooals b . v . op fol. 285 v° : „dat de mensehen niet al bequaem
en (sin) om to lijden" ; „ick trooete mij met u reden, dat iek daertoe
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niet bequaem en ben om to lijden" . Maar twee andere overwegingen
wettigen het dat die brieven hier wegblijven . Vooreerst, dat Panten's dood meer dan twintig jaren na dien der laatste martelaars
uit al de andere uitgaven valt, zoodat dus die brieven niet
passen in het kader van den bundel maar ons in een geheel ander
tijdperk uit het leven der broederscha,p verplaatsen . Ten andere,
dat ook de latere uitgevers, die van n 0. 10, 1595 en n°. 11, 1599,
die brieven weglieten . Zij hebben dus het „Offer des Heeren" zonder deze volledig, en afgesloten geacht . Welnu, bij dat oordeel van
de meest bevoegden sluit ik mij aan .
Nog veel gemakkelijker leg ik mij er bij neer, dat de grenzen,
aan den omvang van dit boekdeel gesteld, mij verbieden hierachter
ook de brieven to laten volgen van Joos de Tollenaar ; brieven die
wel, met dezelfde letter gedrukt en door denzelfden uitgever bezorgd, aehter eenige exemplaren van het „Offer des Heeren" n° . 11,
1599 zijn bijgebonden, maar die met hun afzonderlijken titel en
nieuwe paginatuur kwalijk voor bestanddeel van het boekje zelf
kunnen doorgaan . Ook geldt van deze brieven niet minder dan van
die van Panten, dat zij ons in een geheel anderen tijd verplaatsen
dan die, waaruit „Offer des Heeren" en „Lietboecxken" ons getuigenissen bieden . Het blijve er bij : met de uitgaaf n~ . 6, 1578 b
zijn beide bundele compleet .
Uit die uitgaaf is hier overgenomen wat in die van 1570 niet
voorkomt, behalve de brief van de kinderen van Maeyken Boosere,
die -nit n° . 2, 1566, en het „Tottensangher", dat uit n0 . 1, 1563
is afgedrukt .
Boven, bl . 20, is reeds opgemerkt, dat n° . 6, 1578 b de eerete
druk van het „Offer des Heeren" is, waarin de randteekeningen
de indeeling der hoofdstukken uit den bijbel naar letters weglaten
en b .v . „Matth . 5. 1", niet „Dlatth . 5 . a . 1" luiden . De „Twee
schone Brieven" doen evenzoo .
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Een Brief ken vanden killderen an baer
moeder, bedaukende litter onderwijs') .

ONse onderdanige, goetgonstige groete sy aen v geschreuen lieue
Moeder, wy gebieden ons onderdaenichlijek tuwaert, ende zijn v
grootelick bedanckende van v goede onderwssinge, dat ghy ons
gesonderi hebt, ende wy hoopen ons daer nae to voegan ende to
sohieken, oock om vredelick met malcander tleuen, achteruolgende
v beuel, ende wy zyn dagelicx voor v biddende, dat Godt geue in
v dat alderbeste dat v siele salich soude moegen zijn . her mede
zijn wy v den ileere beuelende, de 2 ) verleene v zijn eewige ruste,
daer bouen in zijn rycke, daer wy hopen by v to comen, (hod sy
met v tot opten ander tijt .
(t) (t)

1 Van de kinderen van MaYken Boosers . Zie over haar bouen hi . 421 en de
aanteekening aldaar. Het briefJ'e staat op fol . 17 v0 van het BiJ'voegsel ofp n0 . '2,
1566. 't Is sedert weer weggelaten, misschien om het weinig belangriJ'ke van ziJj n
inhoud misschien ook omdat dit in den druk van 1567 zoo uitkwam biJ ' de manier om de brieven van iederen martelaar met eerie voile bladziJ'de to doers eindigen .
2 Foutief voor bdie" .

TOTTEN BANG}HER.
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Totters Sangher 1 ).

Fol . 2 r° .

NAdemael Christelicke Sanger, dat de heylighe Scriftuere, soo Exod .15 . '~
wel int oude als int nieuwe Testament ons niet alleen tot lesen, Pea . 147 . a . 7 .
.110
j
.
maer oock tot singen vermaent, so heuet my goet gedocht by een 148
to vergaderen die Liedekens die ons in scrift 2) aehter ghelaten zijn Eccl . 39 . b .19 .
van opgheofferde kinderen Gods, sonderlinge die van verraden, Ephe . 5 . b. 19 .
vangen, examineren, quellen, pynigen, ende dooden tracterende Col . 3. b.16 .
. 5 . b .13 .
zijn : Ende want si nv van alle dese voorseyde, door die cracht Jaco
(hods, verlost ende in de rust ghecomen zijn, so laet ons daer ouer
verblyden ende vrolyck zijn, singende Liedekens, ghelijck die kinderen van Israel deden, doen si wt Pharaos hant verlost waren,
ey loofden den Heere groot makende zijnen Name, ende seyden
* Ick wil den Heere singhen, want by heeft heerlijeken gedaen, Ros e Exo .15 . a . l.
ende wagen heeft by omgeworpen in de zee, de Heere is mijn a 21 .
aterekheyt ende lofsanek ende is mijn salicheyt gheworden . etc.
Ende Syrach seyt oock : t Prijst to samen dat Liedeken, en gebene- Eccl . 39 . b .19.
dyt den Heere in zyne were//ken geeft zynen Naem grootmakinge Fol . 2 v° .
ende belijdt hem in de stemme uwer lippen . Paulus scrijft noch : Eph . 5 . b . 19 .
Spreect met malcanderen van psalmen ende lofsangen ende geestelycke Liedekens, singt ende speelt den Heere in uwer herten . Oock
seyt Jacobus : * Die in ongemack is die bidde, die goets moets is die Jacob . 5. b .13.
einghe psalmen : Aldus hebben wy nv wt verscheyden copien, so
wel gedruct als geschreuen 3), vergadert dusdanige Liedekens als
voorseyt, om gheuoecht to worden by dat Offerboeck, want de
Liedekens eensdeela gemaect zijn van de ghene der welcker Belydinge
int Offerboeck staen (waer van wy hoepen onderscheyt ~) to gheuen
ende to stellen op den cant daer t Liedt beginners sal) ende want
Si van eenderley materye tracteren, so dienet wel by malcanderen,
opdat een yegelick die begeerich is to singers of to lesen beyderley
by hem in een cleyn boecxken mach draghen, om to lesen of to
singers na dat by ghemoet is . Maer als ghy singt, soo
aiet wel toe dattet totters pryse des
Heeren gesehiet .
1 Afgedrukt uit Lietboeexken no . 1 1563, fol . 2 .
2 en 3 Niet alleen in schrift" ; ook in gedrukte ~coPien" exemPlaren
als uit 3 bl" t .
4Bericht inlichting.

zoo-
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Eene Brief van Hendrick Verstralen,

ghesehreuen finder gheuanekenisse tot Rijpermonde aen zijn Huysurouwe, in't Jaer 1571 .
Ende heeft aldaer om den name dee
Heeren zijn leuen ghelaten') .
DE oueruloedige groote genade (hods, die ons coemt vanden
vader, door Christum zijnen eenigen cone, ende de ongemeten
1 Hendrick Verstralen heeft met MaYken DeYnoots r bliJ'kbaar lid van dezelfde
gemeente als die waartoe hiJ' behoorde, to RuPelmonde t;'evangen gelegen, ))met
boeYen aen miJ'n beenen" fol . 269 vo. De datum van hun dood is niet bekend >
evenmin de wJi'ze waaroP ziJ' ziJ'u geexecuteerd . Hendrick had - in 1571 - wet
van de scheuringen in de broedersehap gehoord, fol. 263 vo ;, intusschen was men
to Antwerp en en to Gent eendrachtig . Van de PlaatseliJ'ke ) gemeente vertrouwt
hiJ', dat ziJ' na ziJjn dood voor de ziJjnen zorgen zal, fol . 269 ro . ZJ
i'ne brieven vloeien
over van droefheid over de scheiding van vrouw~ en kinderen . Zonderlin bg is 't, zoo
dikwiJ'ts als hiJ' biJ' ziJ'ne echtgenoote
er op aandringt dat ziJ' toch niet zal herb
trouwen > fol . 265 vo en elders ; en dit wet vooral wegens 't €~gevaar van dap afvallig
to worden, fol . 268 vo, maar toch niet daarom alleen. Had hiJ' zich tebgenover haar
jets to verwiJ'ten ? Zie fol . 265 vo, 267 vo, 268 ro . Eigenaardiga denkbeelden vied ik
biJ' hem niet, of 't zou moeten zJijn de hoop, in ziJjn lied uitgesProken
dat de
b
vromen in des Heeren dag wegens hun teed viervoudig wrack zullen nemen o p1
hunne te bgenstanders, fol. 272 vo . De J'uichtoon over den aanstaanden marteldood
ontbreekt . De menschwordingsteer komt niet voor : vat intusschen toevallig kan ziJj n .
Teekenend is Hendrick's ei b
gen verhaal ) hoe hiJ' zich voor de rechters dom heeft
gehouden om daardoor gele bgenheid to kriJ'gen MaYken to spreken . QJi'zonder talent
van schriJ'ven toont hJ
i' niet . Integ~
endeel ; ziaj n stijl is tamelJi'k verward .
De eerste van zJ
i'ne brieven is de eeniga miJ' bekende rnartelaarsbrief, waarin
de schriJ'ver zich eenmaal van wartaal bedient, zeker ofgesProken woorden alleen
voor den geadresseerde
verstaanbaar : ~Serres, ghiJ' gebroken beeps hooft"fol . 265 vo .
b
Een enkelen keer is ook wet biJ' eerie onduideliJ'ke Plaats in een brief van een
antler het vermoeden biJ' miJ' ggerezen r dat wJi' met oPzet hebben to doen. En 't
is zeker niet vreemd dat de gevangenen hoe vriJ' het briefverkeer van en naar
hunne gevangenis was, toch wet eens het briefgeheim niet al to veili8 achtten
en daartegen maatre bgelen namen . Men moet zich zelfs verwonderen, dat dit niet
meer voorkomt ten minste niet meer tot onze kennis is ekomen . Maar missehien
waren reeds al die voorletters, o, a . aehteraan Hendrick's brieven, alleen voor bekenden to begriJ'Pen . In een anderen van Jan van Haesbroeck 24 Mei 1569 to
AntwerPen levend verbrand, schriJ'ft deze can ziJ'ne vrouw »toch voorsichtich to
wesen : want wiJ' hebben seer benaeuwt ~' eweest em een brief die van buYteu
in9uam : . , dese brief quam in des suP iers handen ~; . , daerom soo giJ' desen brief
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rijekdom des heyligen geests, daer door wy nu bewaert word en
tot den eeuwigen leuen onder dit ereh ende verkeert geslachte,
deem eenigen eewigen God alder genaden, die beware v mijn alderliefste huysurouwe, ende luster in den Heere, mijn vleeseh, mijn
been, de liefste onder alle creatueren op aerden, want dat hebbe
ick 'meer all eens voor de heeren bekent, al ware de gant//ache Fol . 263 v^.
werelt mijne, die gaue ie daerom, dat is mijne vrouwe mete kinderkens mochte behouden met goeder conscientien, maer om des
Heeren wille moet is flu al verlaten tegen natuere, de geest moet
vleesch ouerwinnen . Oeh mijn Janneken, mijn schaep, hoe swaer
valt my dat scheyden, van v ende de kinderen, och hoe diep ligt
ghy my in mijnder herten gegrauen, dwelc my nv eenen grooten
strijt is, de Heere help my dock totter ouerwinninge to comers,
op dat my de croone des leuens mach bereyt worden, met alien
wtuercoren Gods heyligen, diet al achter gelaten hebben om des
Heeren wille, och mijn lieue hugsurouwe, mijn sehaep, mijn lief,
ick bedaneke v wt het diepste mijnder sielen, van uwen troostelijeken brief die ghi my gesonden hebt, ende alle die deer raet
oft daet toe ghegeuen hebben, dien moet de Heere zijn eewige
van my ontfangen hebt en my een anderen send, loo stelt dit teecken onder uwen
brief, dat onder desen staen sal, daeraen sal ick bekennen+ dat giJ' miJjn brief
ontfangen hebt" : Van Braght, II, 42t . En Jan Wouters van CuYck, 28 Maart 9 572
to Dordrecht verbrand + schrJ
i'ft Sommi he
.4' Bed" ~din9hen + 1579 + fol . F ro : ,is 't dat
iemant de liefde drinct om een weYnick to schriJ'ven, . doeter wat verwe in,
bemorsseltet wat to min sal men 'tmercken" . »Schri'ft
J giJ' my een weYnick . . +
sentet met verf of wat cruiJ'ts enz."
De brieven van Hendrick met die van MaeYken ziJjn afzonderliJ'k uitgageven
waarschiJ'nliJ'k 1571, zeker t577 en 1579 zie hierboven bl . 622 : Twee schone
uneven, 9eschreven door Hendrtick Verstralen enx . In daze uitgaaf heeft de eerste
brief niet meer dan een tekst op den rand, de druk in het Offer des Heeren twee, en
deze bieden niets bJ i'zonders •~ in de beide andere brieven ziJjn de randen vol teksten .
In Twee schone Brieven volgen op de brieven een drietal liederen + naar den titel
by denseluen Hendrick Verstralen gemaect" . Het eerste daarvan heeft in bet
Liet' oecxken eene Plasts erlangd en wordt dan ook hierachter ofgedrukt : het
komt nog in het Hoorns Liedtboeck van 9630 voor. Wackernagel heeft alle drie
liederen oPgenomen .
In de uitgaaf der Twee schone Brieven van 1577 staat biJ'na doorlooPend
die" voor )de" en ,deur" voor ,door" . Het begin van den eerste, brief is daar
Die oueruloedighe grote gm ade Gods die ons comPt vanden Vader
zoo gesPeld :
deur Christum ziJ'nen eenigen Sone ende die . . Gheests + daer deur . . gheslachte +
desen eenighen eeuwighen Godt alder ghenaden, die beware u + miJjn vlees, miJjn
been die ., voor die Heeren bekent + al ware die gantse werelt miJjne, die gsue
ick . . met goede conscientie . ." .
De hier gevolgde uitgaaf + no . 6, 1578 b spelt zoowel in deze brieven all in de
liederen uit het Lietboecxken in den regel »Gent", ngegeuen", ~'twelck", ,nat" ,
,sY" ,• 'tgBeen in de latere drukken in ,Ghent", »ghegeuen'', s't welck" > ,na 't",
uziJ'" 5 veranderd .
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leuen geuen, de brief heeft my meer swaricheyt van mijnder her
ten wech genomen, dan alle bet goet weert is dot op den aertbodem is, och hoe goet ist den geuangenen to gedencken, hoe
wel quam my dien Abacuc 1) to parse, die my arme geuangen
hier in den Leeuwencuyl gespijst heeft aen mijner sieleh, want
een cleyn beetken dat van buyten coemt, sterckt my thienmael
meer, dan dat ick by my hebbe . Och mijn lieue huysurouwe ende
Suster in den Eieere, dit bidde ick v om des Heeren wille, ick
die nv ghebonden ben om des Heeren wille, houdet v doch byde
waerheyt, ghelijek de ghemeynte staet tot Antwerpen ende Gent 2),
ende oftmen siet datter eenige schueren coemt, hout v by de
rechte Godtureesende, so sal de Godt alles troosts met v zjjn, is
Godt ende zijn heylige gemeynte sullen v ende mijn ionghe schaepFol . 264 r° . kens voeden, daer en twijfel ick // niet aen, blijft ghy in des
Heeren vreese, ende worpt alle v surge op hem, al zit ghy nv
wel arm mijn suster ende beminde wijf, ghy suit veel goets hebben so ghy Godt vreest, ende de sonde mjjdet, geljjc is n betrouwe, noch bidde is v mijn alderliefste vrouwe, draecht dock
surge so lange als ghy leeft voor mijn ionghe sehaepkene, mijn
Susanneken, mijn Abrahamken, ende mijn Isaacxken, dat sy doch
inde vreese Gods molten op geuoedet worden, och met hoe heete
tranen bidde iek tot God mijnen God, dat hijae inde vreese Gods
wil laten op warren, oft in haerder iuecht haer halen tot hem, och
mijn alderliefste lief op aerden, Janneken Verstralen, curt my min
kinderkens altemet eens voor my, ende segt mijn Susanneken, dat
haer vaerken begeert dx.t sy haer moerken gehoorsaem sy finder
vreese Gods, ende leere neerstich zijn om haer moerken to helpen,
haer broerkens den coat to winnen, ende ghy mijn Janneken, mijn
lief, ghedenet dock my, uwen geuangen man, ende gebonden om
de eewige waerheyt, ende ghetuygenisse Jesu wine in v gebet,
daer bidde ick v ende alle Godtureesende Broeders ende Busters om,
dat ghy ons helpt bidden tot (hod, dat wy de ouerwinninge mogen behouden eens cuyschen 3 ) camps, dat God nu wil leeren mijn
vingeren crijgen, ende mijnen arm den stalen boge spannen, dat
1 Een of antler goed vriend, misschien ook een der ciPiersknechts die Hendrick
aan eene verkwikkini; had geholPen . Die benaming voor een branger van goede
gaven aan gevangenen is ontleend aan een verhaal uit de APocriefe boeken : zie
hi . 2t4 aanteekening 6.
2 Er ziJjn dus ook gemeenten, waar 't antlers gesteld is en waar scheuringen
bestaan tusschen Vlamin en en Vriezen of tusschen daze beiden en de Waterlandens . -- In .Zuid-Nederland is voor zoover miJ' bekend is de eene noch de andere
verdeeldheid die trouwens buiten aen groot deel der broederschap omginhen voorgekomen .
3In ruhneii zin : rein, onbesmet eerlJi'k a
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is deurt gelooue het crijechuolek in tween mach smijten, ende
also met mijnen God ouer de mueren springen, op dat wy met
Paulo mogen seggen, de strijt is gestreden, de loop volent, de
croone des leuens is ons behouden, Mayken ende is hebben der
moet toe om sulcken gewelt om Gods rijeke to doers, dat het
vleesch ende bloet aen de posters, staeck sal blijuen hangers 1), wy
en molten by een niet sitters, dan wy hebben driemael by een geweest // doch met subtijlheyt deerste reyse, doers de disputeerder Fol . 264 v° .
van Gent gecomen was, doers quamen de Heeren altemael mede,
doers begonde is de Heeren aen to spreken met wat ongeluc dat
sy souden gestraft worden, die haer handers flu aen het bloet der
onnoselen .slaen, doers sagen sy slecht voor haer, maer een pluymstrijcker begonde to spreken, seggende : ick hadde de Heeren alle
hoochlijc beschuldicht, comma is voelde dat by de gene was,
die tegen my disputeren soude, so hebbe is my ten laetsten vreemt
gehouden, al z) hadde ick my niet connen weeren, ende ick sprac
vriendelijck tot de Heeren, ende begeerde, sy souden doch Mayken
laten hooren 3), want ick sie dat ghy neerstich zijt om my to he!pen, seyde ic, ende so salt met een moyte door gaen, so ghi
deen helpt so helpt ghyse beyde, so consenteerden zyt, doers be;), en Overt lanek na
gonden wy den schilt tegen de speere to setters
noene, na den eten quamen wy weder by een, maer Mayken mochte
niet by my comers, maersus 5) begonden wy seer scherpe woorden
to crijghen, so sioeghen sy het blat om, ende begonden vriendelijek to spreken, seggende s), oft is niet en soude doruen doers,
1 Zie fol . 273 ro : iWY moeten dripg J en also stif' door de enga Poort our in
de zaligheid to komen ~Dat aen de Posten van de dueren Sal moeten bliJjuen
onser beY der liJ l" .
2 »A1" wordt door elkaar 1;ebezig d met nals" voor ))alsof" . Verwis
J en Verdam
I hi . 328 .
3 Verhooren .
4Ons to verdedigen tegen elkaars aanvallen .
5 ))Zus" • hetzelfde als nzoo" .
6 De gedachtengang van de volgende regels is deze : of ik niet sours iets zou
durven doers teen
~' mineJ overtuigin1 ;' in ; b . v . even als Paulus Timotheus laten
besniden
of
mi
J
Jhet hoofd laten scheeren . Deide heeft Paulus volgens Hand . 16
en
18
teg
J
en
zine
eigene
overtuiging
in gedaan
zich daarin naar tode kunnen
eischenhouder
'oodsche kerk eschikt
eenvoudi
our vrede
met andersdenkenden
den. Ja zeide hiJ', of ik het niet casu quo) zou Ovagen heimeliJ'k evenals de zoo
luid gaP rezene Judith met vriendelike
J woorden een Holofernes to naderen en
hem het hoofd of to slaan' of ik niet allerlei zou durven toestemmen ofschoon
bet niet waar zou zin J dat ik alles wat ik beloofde ook volbracht ; of het niet
dezelfde God is die eertiJ'ds dat edrah'
van heiliga Personen, Paulus en Judith ,
~'
zal eischen
heeft ggeedhekeurd, en die togenwoordig niet antlers van de Zinen
J
of men dus niet to enwoordi even oed lie en of instemrnin met de heerschende
ker1 en
. leer voorwenden mag als teen ter tiJ'd .
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Act . 18.3 . als Paulus''~ thegen mijn verstant, Timotheum laten besnijden, mijn
hooft laten beacheeren, Ja al heymelijck, seyde by, oft t) is met

Judith Holofernes zijn hooft niet of smijten en dorste, oft schoon
de waerheyt niet en ware, dat is al doen soude dat ick belouen
soude, oft niet de seine Godt en was, oftmen nu niet also wel
lieghen en mochte als doen ter tit om beters wille, want deer
Rom .12 . 18 . staet, seyde hy, t hout vrede met alle menachen ist mogelijek,
Deer op begeerde is my to bedencken, so 2) ickt met waerheyt
ende met goeder conscientien doen conde, doen scheyden wy, ende
Fol. 265 r° . sy en begeerden anders niet, // seyden sy . Op een ander tit quamen sy wederom, ende vraechden hoe ick my bedocht hadde, ende
ick sochte altijt om by Mayken to wesen, den het en woude niet
wel zijn 3), doen seyde ick, laet ons by een comen, ick hope altijt
to doen wet mogelijck is : doen is Mayken by my gecomen, doen
stelde is Mayken voor, gelijck sy my gedaen hadden, doen seyde
Mayken, hoe soude dat toegaen, soude de hoot weder op eten, dat
by wtgespogen heeft? Doen seyde ic, sy souden my met Mayken
alleen laten spreken : sy lietent toe. Doe seyde is tot Mayken, alle
die leuen en eouden m3 • dat niet wijs maken, dat de Papen dingen
recht is 4), sy wetent wel seyde ic, maer sy soecken one ontslagen
to zijn, den wy willen metten anderen leuen ende steruen . Dus
hebben wy geseyt : wy souden ons beraden, sy waren to vreden .
So op een ander tijt namen sy Mayken alleen, doch sy deden my
oock comen, doen is quam, ende is was deer, merckte is dat sy
ons groote vrientschap bewesen ende veele beloefden, ons also vry
to leueren op de street als wy oyt gheweest hadden, deer wouden
sy haer sielen voor stellen, so Overt ick ten laetsten verschrickt
duahtende door schoone spreken verleyt to worden, sy hadden oock
meer moets om my to winnen, den om Mayken, so viel is op mijn
knien ende ick badt haer, sy en souden gheen moyte meer doen
om ons, want ie hebbe mjjnen Godt met veel tranen gebeden
dach ende nacht, dat by my in zijn waerheyt wilde bewaren, dus
wilde ick met den Heere leuen oft steruen, doen epranek Mayken
op, van blijaohap, want sy meynde dat ickt hadde laten liggen,
1) Zie aanteekening 6 op de vorii ;a bladziJ'de .
2 »MiJ' bedenken, indien ik 't doen kon" . Nu had moeten volgen : ))den zou ik
bet doen" •~ 'tgeen weggelaten wend, omdat de schriJ'ver zich het voorafgaande als
afhankeliJ'k van Bbedenken" dacht . Of schreef hiJ' ))SO" voor ons ))of"?
3 ))Maar het wilde niet elukken ."
4 Zoo alle uitgeven } ook de Groote Otferboeken . Van Brag ht : dat der PaPen
dinhen recht ziJjn" en jets later : »van ons ontslagen" . De schriJ'ver zal echter
wel bedoeld hebben : »d at der pa pen dine ~ dat eer, zin wet het recht is wet
als recht moet elders"
g
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want is was met een bedroeft aensicht in gecomen, nu ben is
blijde seyde sy, want ick meynde, soude is alleen moeteu steruen,
seyde sy, maar // doen ick dat merete, dat Mayken dat na be- Fol.
dencken 1 ) hadde ouer my, viel is op mijn knien ende seyde,
data my ymmers leet, so gauen wy malcanderen de hant ende
wont, ende waren seer vrolijc metten anderen, ende onse partie
wort also seer bedroeft, is woude den handel al wel net geschreuen hebben, maer is en can my met dese ghereetschap niet wel
behelpen . Voorder mijn alderliefste huysurouwe, mijn schaep, mijn lief,
Tact is uwer liefden 2 ) weten, hoe dat is in mijnder couscientien weynich beswaringe hebbe, de Heere hebbe eeuwich lof daer van,
dan alle mijn truerichegt is ons bitter scheyden, dan mijn lieue
achaep, dat ' soude is v wel willen bidden, om dat ghy so goeden
natuere hebt, dat ghy v wel cont houden sonder man, dat ghi nu
voort alleen bljjft by mijn kinderen, want doort herhonwen dickwils groote droefheyt coemt, ende waer in ick v oyt bedroeft hebbe
door mijn swackheyt, daer van bidde is v vergiffenisse om des
Ileeren diepe wonden, ende onschuldigen Boots wille. Groet my
alle de Giodureesende seer, met den vrede des Heeren, ende de suygelingen 3), die aen Sions borsten liggen, Serres, ghy gebroken
beena hooft, ende J . van G, helpt toch sorgen voor mijn arme
weduwe ende weeskens, wetende Bat ghy niet den menschen, maer
Godt daer in dienen suit H . C. M . ende A . ende L ., ende C . doe
is alle seer groeten . Och hoe wel wilde is degelijc ~) schrijuen,
hadde is goede gereetschap . Adieu mijn vleesch ende bloet, cult
my Susanneken . Och voor my adieu, adieu, adieu mijn
lieue huysurouwe. Bidt onsen lieuen Heere
voor my om een salich eynde .

Noch een Brief aen
zijn Huysurouwe .

//

OCh mijn alderliefste huysurouwe, mijn * vleesch, mijn been,
mijn lieue vriendinne, mijn lief, mijn schaep, niet aen mijn herte,
1 DVermoeden" in ongunstiga richting ,• argwaan, wantrouwen .
2 Dit ))Lover liefden" is door no . 8, 1590 ingekort tot »u . l ." •, nagedrukt in
n0 . 10, 1595, no. 14 > 1599 . Het Groot Offerboek van 9615 verstond Bit u . 1 ." niet
meer en loste het op in nulieden", daarin door alle lateren gevolgd ,; bet zette ook
fol. 271 vo en 274 vo voor »uwer L" of »Liefden" sit . 1 ." in de lasts terwi'i
n°. 8 enz . »uwer Liefden" nadrukten . Twee schone Brieven komt letterliJ'k met
na. 6 1578 b overeen ;
, ook als hierin dezelfde Persoon fol . 274 vo als ))uwer Liefden"
fol . 273 ro als sit . 1 . wordt toegesproken . Dit bevesti~' t aanteek . 2 op blz . 462 hierboven.
3 Over deze afgesp
•e heime taal zie aanteekenin~rokeng g 1 op hi . 263 ro .
4Van Braght : in 't perfect" .

265 v° .

[o 2 .]

Fol . 266 s •°.
Gen . l.12 .
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maer in mgnder herte, ende flu voortaen m jn arme weduwe, die
ick verlaten moet, na Godts belieuen, goetheyt, wille ende raet,
Ephe .3 . 1 . diet also gheuonden heeft, dat ick hierna zyn welbehagen t ghebonden ligghe, om zijnder eeuwiger waerheyt wille die ick hope
(mijn lieue huysurouwe ende luster inden Heere) met mjjnen
doot to betuygen door Grodts ghenade, de ghehoorsaemheyt die
+ Lnce. J . -1 . ivy Godt schuldich zyn, flu to betalen, dat is de -I- versakinge ons
14 .26. ii . 23 . selfs, dat wy bouen hem niet liefhebben en mogen Vader noch
M .168 .24 moeder, nosh wijf, noeh kint, noch ons eygen leuen, oft Godt
Marat . . 35.•
Joan . ll . 25 . dreYcht ons met zJi ne eewige ordeel, * wie yet meer bemint
# Luc. 14 .26 . dan mij, die en mach mijn discipel niet wesen, noch veel min z j n
Mt. lU. 37 . gone, ende die gheen sonen en zijn, dat zjn * bastaerden, die met
Heb . 11 .8 •
Godt Been deel noch erue hebben en sullen, ende dit is de oorsake mijn lieue huysurouwe, hoe wel dat ghy met mijn cleyne
kinderkens so diep in minder herten ligt, dat ghy teghen mijn
natuer moet daer wt gestooten worden, Want ghi en moecht my,
+1 .Cor .6 .lU. oft is v geenen afgodt zjjn, so lief all wy onse t dier gecochte
1 .Pe.1 .3t~. sielen hebben . So suit ghy door dit weten mijn alderliefste huysAct. 20 . 28 . urouwe, dat is v met mijn cleyne kinderkens dien grooten almachBeb . 9 . ll .
+ Luc . 2 .46 . tighen eewighen Gi-odt, die daer rijek van 1- bermherticheyt is, ouer
alle die hem vreesen ende liefhebben, wil beuelen, dat by v lieden
door zijne goetheyt ende groote macht wil brenghen tot de eewighe
1.Pe.1 .4 . * heerlijcke onbeulecte erffenisse onder alle die daer geheylicht
Fol . 266 0° . zijn. De God alles troostes ende de Vader aller ghena//den, die
daer de rechte vader is genoemt, oft heet in hemel oft op aer1.Pe . 5 . 10 . den, -h die geue v mijn lieue huysurouwe, Janneken Verstralen,
dat ghy door zjn ongrondelijcke bermherticheyt ende ongemeten
goetheyt ende rijekdom zijnder genaden, door zijnen heyligen geest
mocht sterck worden, aen den inwendigen mensche, ende dat Christue,
1 .Cor . 6 . 16 . 7 Jne Sone ghepresen, doort gelooue mach -I- Woollen in uwer herHeb .10. 11 . ten, dat ghi mijn lief gecleet moecht zjn met den mantel der ge2.Cor .5.4 . rechticheyt, ende gegort metten gordel der waerheyt ende den
Eph.6.14.
der liefden, om de lendenen uwes gemoets, is dat druSuen
C olo.
1o . 3 . 14 .
.
korfken
ende dat busselken mirre mach hangen tusschen beyde
Eph .4 .31
Can. 3 .7 . uwe borsten, inne uwer herten, to weten Christus Jesus, daer door
.1
;
1
n
.15.
h bewaert moecht worden voor de estilentie die int doncker
nc . .35 .
Eph . 6 . 14. FluYAt, en Pralen also met eenen eewi hen crane all een dochter
Peal . 61 . 6 . die geboren zijt wten Conincklijcken zade, dat leuende woort
Psa1 .34.6. Gods, ende behouden de ouerwinninghe eens cuysschen camps tot
1 .Pe .1 .15.
lof ende prijs des grootmachtigen Gods moet sulcs geschieden, ende
Jaco . 1 . 18 .
.
Pea . 28. 5 tot uwer sielensalicheYt, Amen .
Dit seynt Hendrick Verstralen, uwen Man gebonden inden Heere
om de eeuwige waerheyt wille, ende het ghetuygenisse Christi,
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mijn beminde Huysurouwe ende Suster inden Heere, tot eene
groote ende goede wensche mijns herten, als voor mijn laetste
adieu, Adieu mijn liefete op aerden, adieu Suster inden Heer . 0
sterc is de waerheyt, sy verwint alle dine . 0 mijn eygen ribbe, (ion . 2 .22.
ghy die zijt wt den middel mijns lijfs, hoe en soude is v niet liefhebben, ghy mijn Iiuysurouwe, die mijn siele meer bemint als
mijn lijf, als is wt uwen brief verst :ie, dwelck my een groote
vruechde is, een eeuwige troost, is hebse met // veel tranen go- Fol . 267 ,•° .
lesen . Ic bedancke v seer mijn schaep, van v groote neerstige sorgc
voor my, voort bidde iek v mijn lieve Huysurouwe, die ick so eerlijek voor Godt ende zijnder gemeynten getrout hebbe 1), en once
scheyden nv na by is gecomen, helpt doch ons met alien Godturuchtigen tot Godt bidden, ende smeken noch eenen cleynen
tgt, tot dat Mayken onse lieue luster, ende ie uwen man, die nv
noch staen in onsen meesten strijt, onder dat bloetuendel, dat Christus de Hertoch des gheloofs, ende opperste veltHeere selfs gedragen Heb .12.5 .
heeft, onder 2) het midden zijnder heyligen, dat wy met hem door onsen Hebr . l . l .,•

doot once vianden mogen ouerwinnen, met onsen Godt het vaenken
op den mastboom steken, ende met vrede ende ruste in onser cameren 3) mogen comen, ende verbeyden de toecoemste des Heeren,
die ons ester aerden weder opweckeu sal door zijn genade tot- 1 .Cor.15.24 .
ten eewigen leuen, ende mijn lieue schaep, mijn vleeseh, mijn Act .26 .233
.2 .21 .
bloet, zijt lijdtsaem in uwen druc, blijft toeh nu met Judith ende Gen
Judi . .~ . 2 .
Anna de propheterse gestadich int gebet, dienende dach ende
nacht uwen God, int hugs des Heeren, dwelc zijn gemeynte is . Pea . 112 . 2 .
Siet mijn lieue huysurouwe, is hope dat ghi na Paulus raet
doen suit, nv ghy onthouwet zijt 4), den Heere onuerhindert dienen LCor . 7 .2 .
suit, ende soecken den Heere to behagen, en heylich to zijn aen
6. 20 .
1 .Pet. 1 . 17 .
siele ende aen lijf, hoort toch mijn lieue Huysurouwe, mijn liefste
lief op aerden, doet doch mijnen raet om des Heeren wille, gaet
ends vercoopt al wat ghy deruen coot, dat weynich is, ende set
v so cleyne all ghy cont, want een weduwe can haer met een
cleynken behelpen, Ende soeet doch een eerlijcke stille dochter Job . 3 . 13 .
tot eenen maet, die met geen ionck gheselschap behanghen ') en is, Peal , 26 .4 .
ende vliedet de lusten der ionckheyt, ende doet met mijne cleyne
1 Zie aariteekeninh' 1 op hi . 127 >• ook bl . 157 > 462 en elders .
2 Vermenging van »onder zJi'ne heiligen" en nin het midden van zJi'ne heiligen" ~• eene vermenging, die meet' voorkomt .
a
3 Graven . Kwam biJ ' de nederlandsche DooP~
saezinden de leer van den zieleslaaP veel
voor, dart zou men die ook hier vinden . Zie boven hi. 354 aant . I en bl . 362 aant . 2.
4»Onthuwd" van den huweli'ksband los emaakt ; een woord dat ik ner ens vind
en dat misschien door Hendrik zelven gesmeed is .
5 Bezwaard met den last of het gevaar van J'onh gezelsehap .
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het beste, de // Heere sal v wel besorgen, die den
Psalm. 30 . wilden Esel als by crijacht van dorste finder woestijne zijn voedcr
Psa .55 .2:3. geeft, ende den iongen rauen spijst, die tot Godt roepen, als Dauid seyt, die sal v ooc spijsen mijn lieve schaep, als ghi met
mijn ionge weeskens, ghy mijn weduwe, mijn wtuereoren schaep
.77 .1 . tot Godt crijechen suit, al vallen uwe tranep her opter aerden,
Pea
Ecc. 35 .28. sy en sullen niet of laten voor dat sy door de wolcken dringen
ende voor Godt versehijnen, dan sal v troost gebeuren, gelijc Pa.77 .2, uid seyt, als de ellendige roept, seyt hy, dan hooret de ileere,
Peal
Psa .34 . 18 . ende by helptse wt alien haren nooden, Ja de Enghel des Heeren
PsR .5t .19 . legert hem rontom dien, die hem van herten vreesen . 0 mijn
lieue' huysurouwe, denekt op Puulus woort, de tijt is cort, Ick
1 .Cor . 7 . 29 . soude v gheernc sparen, seyt hi, die daer gehouwet zijn, moeten
zijn oftse niet gehout en waren, aldus mijn lieue luster inden
Heer, Janneken Veretralen, het eynde van alien dingen is nu
na by gecomen, seyt Petrus, den Hemel sal in een gerolt worden,
ende sal als eenen roock vergaen, de Elementen sullen van kitten
Hebr. 1 . il . smelten, o hoe moet ghy dan geschickt zjn met een heylige
l.Pet.3 .lt . cuysche wandelinge . 0 mijn lieue Huysurouwe, dat woordeken')
Rom.8 .28 . heeft my somtijts verschrict, om min arch quaetwillich vleeseh
wine daer is mede behangen ben, maer ick trooste my daer
made, dat my (hod door castijdinge louteren soude int vier der
1.Pet.4 . 12 . droeffeniesen, ende also mijnder genadich zgn, want ick hebbe
zijne waerheyt also bemint, al heeft my swackheyt aenghehanMich .7 .9 . ghen, dus wil ick nu metten Propheet Michea segghen : Ick wil
Ecci . 2.22. gheerne des Heeren toorne draghen, want ick hebbe my aen o beSuea. 25 . sondicht, ende met Syrach : Ick wil lieuer inde handen dea HeeFol. 268 r°. ran vallen, dan rode / f handers der menschen, want zijn bermherticheyt is soo groot als by selue is, by vergheeft de sonden, ende
Jacob . 5. by helpt finder noot,, hieromme mijn lieue huysurouwe zijt dock
Jud .23.24. ljjdteaem in onser beyder druck, wilt dock met Judith bekennen
Judith . 7 . dat onse straffinghe noch minder is, dan onse sonden, ende by
helpt finder noot, want die hem voor den Heere verootmoedicht,
zijn sonden bekent ende laet, die sal bermherticheyt vercrijgen,
dan diese verbercht, dien en salt niet gelucken . Maer fist dat wy
Sach .13. i, den Heere onse eonden bekennen, so fist (hod diese ons vergeeft,
want wy hebben ears vry open fonteyne, als Sacharias seyt, teghen
1 .Joan .1 .2, de sonde ende onreynicheyt, data Chrietus Jesus, die ons met zijnen
1.Pet . L 18 . dierbaren bloede gecocht heeft, want dat bloat ons liefs Heeren
Jeeu Christi, dat maect ons reyn van alien onsen sonden . Siet mijn
Fol . 267 v° . kinderkene

IHet woordJ'e » kUiSCh " ? Slaat daaroP het »kwaad wi11i ~'vleeseh", waarmede hi'J
behangen > d, i, bezwaard is, een regel verder ? Zie aanteekening 4 op fol . 263 r° .
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alderliefste huysurouwe, al coemt dan nu des lijdens Christi veel
ouerons, so coemt ons door Christum vele meer troostes, dat wy 2 .Cor .1 .5 .
door zijne onschuldige doot dat eewige leuen sullen hebben, so Pba . 94 .9 .
wy volstandieh blijuen hide vreese (hods totden eynde toe, so Mt . 24 . 13 .
is door Gods genade hope to doene, ende bidde v ooc mijne J . 1.Cor.7 .12.
V, mjjn schaep, mjjn lief, dat ghy ooc also doet, wilt blijven 1 .Tim .5 .5.
een eerbare weduwe hit gebet, ende int smeken tot Godt, ende
heylichmakinge, sonder welcke niemant den Heere Lien en sal,
tot dat ghy ooc wech genomen Overt vanden Heere . Och ll1jjT1
liefste lief op aerden, mjjn vaderlijeke herte, uwee ende mijnder
kinderkens, wensche ick so veele goets aender sielen, daer zijn
drie van mijne schaepkens byden Heere, ick hope door Godts
ghenade haest de vierde to zijne . Och mijn lieue Huysuronwe, oft
ick voor v vieren, die daer noch achter bljuen /f moeten, door Fol . 26-4 v° .
Gods genade ende cracht mochte ttiveemael leuende inne eene peck- 2 .Mach. 4 .
tonne daer voor i) verbrant worden, ende ghy nu met my b} den
Heere in rusten Bout gaen . Wat vruecht waer mijn vaderlijeke
herte ' gheschiet, dat is uwer alder salicheyt gewis ware, geschreuen met veele heete tranen, dat is v bidde mijn alderliefete Phil . 3 . 18 .
huysurouwe, dat ghy lout willen blijuen een eerbaer stille weduwe, dat en neemt my niet qualije af, het is wel mijnen raet,
dan daerom geen gebot, dan om de meeste versekeringe van t .Cor .7 .32 .
uwer salicheyt soecke ick . Och hoe veel isser sulcx wel ghebeurt,
weduwen daer de mannen so vroom of voorgegaen waren, haer
leuen so vroom voor de waerheyt gelaten hebben, dat de vrouwen
haer semen met herhouwen, onder vele smerte gewent hebbeii,
een part int verderven gecomen, een part met grooter droefheyt
daer henen gegaen al suchtende ouer die sy flu hebben, daeromnie
mjjn lieue schaep segge is noch eens, denct op des Apoatels
woort, de tijt is tort, is soude v geerne sparen, seyt hy, want 1 .Cor.7 .32 .
by hadde wel getivilt, dat alle menschen geweest hadden ale hy,
siende dat door thouwelijc veel verdriets coemt int vleesch, dan 1 .Cor.7 .7 .
een yder heeft zijn bysonder gratie, deep aldus, dander also,
dan doet ghi dat ghy wilt, alleene dattet in den Heere gheschiet,
dan is hope ende betrouwe tot mijnen (hod, dat by v vast houden sal met mjjn vier schapen tsamen, ende v lieden bewaren, dat
ghy lieden niet genomen en wort, ende v mjjn alderliefste Huysurouwe niet en sal laten becoren bouen uwe vermogen, want GFodt i.Cor.10.13 .
weet de Gudtsalighe wt becoringe to verlossen, maer den boosen
ende Gtodtloosen to bewaren totten dach des oordeels, om to pijnighen, dus wil ick v mjjn lieue schaep den Heere beueleu, onsen
9

.I voor ulieden : liJ'den, dat anderen verzoent en zalisagmaakt .
N
.

638

DE BRIEVEN EN LIEDEREN, ENZ .

Fol. 269r^. Godt ende nootJ/helper, ende voort zijn heylige ghemeynte, die
Act. 20.32 . sullen tsamen haer vaderlijeke herte ontsluyten ouer v mijn acme

weduwe ende ionge weeskens . Voort so begeere ick mijn lieue
hugsurouwe dat ghy doch de Godureesende B. ende S. waert
to parse coemt seer groetet van mjjnent wegen metten vrede des
Heeren, ende segget haer, dat jet seer op haer alien begeere, dat
Hebr .13 .3. sy ons dock gedenken, wy arme geuangenen, als haer medebroeGene . 18 . 3 . ders, ende willen helpen bidden ende smeken tot God, dat wy
l.Thes .3 .1 . doeh mogen des Iieeren orloge voeren, ende ons ooc helpen dat
1 .Cor .15 . 17. velt behouden, dat wyt mogen wtuoeren tot zijnen prijs, ende
onser salicheyt, ende segtse ons alteamen adieu, op auontueren
oft is niet meer fichrjuen en conde, ende v min lieue huysurouwe,
Gen . 2 .22. mijn vleesch ende mijn bloet wil is ooc adieu aeggen, adieu
mijn bystandige noothelperse, adieu getrouwe vriendinne op a,erEcc .26 .4. den, de Heere sy geloeft die v my gegeuen heeft, ghi mijn
schaep, die my altijt inne mijnen druc troost bewesen hebt,
adieu mijn Susanneken, mijn Abrahamken, mijn Isaacxken, adieu
Jannekeu mijn liefste lief op aerden, die my sense kinderkens gebaert hebt, met de dry hope is haest in ruste to zijn . De almachEea.45 .18. tige Godt, die geen dint onmogelijc en is, in wiens vermogen
dattet al staet, die bewaere v min wtuercoren huysurouwe, met
de andere dry onnosele schaepkens tot zijn eewighe leuen . Och
mijn schaep, mijn J. V. dat wil ons de almachtige (hod gunnen
mijn lief, dat wy met onse kinderkens mogen comen byden Heere,
Luc .12 .5 . om met malcanderen vrolijc to zijn, voor den stoel dea lams, ende
Mt . 10.16 . de Maieateyt ons (hods, Amen . Der duyuen simpelheyt, der kinder
onnoselheyt, den serpents voorsichticheyt, deer inne wil v (hod
Fol. 26 .9 v°. bewaren mijn lieve H .') ende brengen tot 4jiider // eeuwiger erffeAct.10.32. nisse, zijt den Heere beuolen ende dat rijeke woort zijnder genaden . By my uwen man H . Y . gebonden om de eewige waerheyt
tot Rjjpermonde, met boeyen aen mijn beenen . Maeyken doet v ende
1 .Cor . 1G .20 . alle Godureesende seer groeten met den vrede den Heeren . Och
greet one dat huysgesin seer, tot D . ick begeert seer vriendelijcken,
2.Joan . 1 . de oude moeder met haer dochters gebeden to hebben, dat sy ter3.Joan . 8, stont haer lendenen op schorten met bet gordel der waerheyt, ende
de schoenen den Euangeljjs aen, om to treden inden heyrleger
Lnc. 12 .35. (hods tot de gemeynte, daermen flu den Heeren orloge voert,
Eph.6 . 14 . coemt dock terstont mijn lieue oude moeder, met uwe ionge doehPss .12 . 13 ters, om den tros to dragen vanden hertoge one geloofs, to w
. .
eMatt . 5. 6 . ten, dat Paoxken der liefden, deer leYt eenen helm der salicheyt
Hebr .11 .8, in, met een schoone pluymagie geheeten tgelooue ends vast be1

In de latere uitg even : huYsvrouwe .
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trouwen, hanget toch den mantel der gerechticheyt daer ouer, op
dat de schoone helm der salicheyt niet en verroeste, ende de plumagie niet nat en worde, dat is, dat uwe gelooue ende betrouwen
tot Godt niet en vergae, ende metten versaechden ende vrees- Job . 7 .3.
achtighen niet achter en blijft, al siet ghi dat alle tempeesten ende i.Pet. 2 . il .
stormen ende plasregen 1 ) vallen op den gerechtigen, gedenet mijn
lieue schaep, dat alle Godtureesende haer moeten laten inschrijuen,
Soldaten worden, onder dat bloedige vendel, dat Christus Jesus
onse opperste Veltbeer gedragen heeft, ondertmiddel 2) zijnder
heyligen, ende onder wiens baniere is door Gods genade nu stae,
ende hope met hem Ridderlijck to strijden ende wettelijc to campen
so lange als is op mijn beenen gestaen can ends adem in my 1.Tim .2 .5 .
is. her mede wil is v mijn lieue vrienden D . ends P . metten Act . 23 .2 .
dochters adieu seggen, ends God beuelen, ends dat woort zijnder
genaden, op // hope dat ghy lieden volgen suit. Adieu mijn lieue Fol . ?70 9 •° .
vrienden, aen wiens tafel ick het leste broot met vreuchden at,
ends $ongen een liedeken ter eeren Gods . Adieu mijn lieue vrienden, op hope dat wi tsamen broot sullen eten int rjjeke (hods,
olio der vreuchden ends uieuwen wijn drineken . By my H . V . in Mk . 14 .15 .
banden, om getuygenisse der waerheyt wills, op Palmsondach,
Anno 1571 .

Eene Brief van H. Verstralell,
geschreuen aen zijn B. ends S .
ONse seer lielle hertgrolldelijcke B, ends S . die in-

den Heere met ons in gelijeken gelooue staen, ends zijt wt Babel
gescheyden, om niet meer aen to roeren dat onreyn is, noch geen
jock meer aentrecken wilt metten ongeloouigen, maer zijt in Jerusalem gecomen, inde gemeynte des leuendighen (hods, om aldaer
den Heere uwen Godt to dienen, rontom 3) dat slachthuys, daer
uwer sommige nosh toe gespaert worden, als de Propheet Jeremias seyt, om gedoot to worden, wenschen wy geuangen ends
1 Zoo alle uitgaven ook de Groote Offerboeken .
2 Zoo alle uitgaven . De Groote Off'erboeken lezen : ponder 't midden" . Gel'J"k
elders wordt hier yonder" en >>in 't midden van" vermengd .
3 Eeu tekst uit Jeremia > die dezen volzin toelichten zon > kan ik niet vindeu .
Bedoeld kan niet zJ ijn, dat het dienen van den Beer rondom ))het slachthuis" Plasts
vindt . »Het slachthuis" is de verzamelnaam voor de P laatsen waar vromen geese~
cuteerd werden . 1k denk > dat Hendrick die flu eenmaal een verwarden sti'1
J
schriJ'ft, zeggen wit : ngiJ' ziJjt in de gemeente gekomen om daar uwen God to
dienen, terwiJ't overal rondom het slachthuis zich bevindt waartoe enz ." .

[n". z.]
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gebonden inden Heere, om de eeuwige waerheyts wille, H . V.
ende M . D . uwer alderswacke B. ende S . inden Heere, veel troost,
blijschap ende vreuchde, in uwer alder herten, van (hod onsen
hemelschen vader, ende dat door Jesum Christum, zijnen . eenigen
eewigen geboren soon vol genaden ends waerheits door deaen onsen
ouersten priester ends stoel der genaden, die hem seluen God
sijnen vader voor ons geoffert heeft sent hout des eruys, op dat
by ons door zjjnen doot bereyden soude den inganc totters eewigen
leuen, door dit onschuldich ends onbeuleckte lammeken, dat once
sonden wech genomen heeft, so buygen wy de knien ons herten,
dach ends nacht voor Clod onsen Hemelschen Vader, dat by zijnen
vrede by v lieden verbreyden wil, als eenen wateretroom, ends
Fol. 2"/0 v° . be//crachtigen v lieden, mijn 1 . B. ends S. inden Heer met zijnen
heyligen geest, op dat ghy lieden gesterct moecht worden aenden inwendigen mensche, ends behouden moecht de eenicheyt inden
geest door den bant des vredes ends der liefden, Op dat wy mijn
1. B. ends S . die ghecocht zijn ends verlost door dat edel dierbaer
bloet ons Heeren Jesu Christi, tsamen den Heere dienen moghen
in heylicheyt ends gerechticheyt die voor hem
behaechlijeken is, so lange wy in deser butters zjjn, Amen .
0 Ghy heyrleger des Heeren, ghy stadt des leuenden Gods,
de Heere beschicke v toch wachters ouer al op uwe mueren, die
dach noch nacht en swijghen, maer dat uwe leeraers mogen (als
Dauid seyt) met veel segens verciert worden, ends behouden de
een ouerwinninghe na de ander, op da.t de wijnberch des Heeren
geplant worden mach, ends ghy Jerusalem ghetimmert mocht
worden, ghy tempel des Heeren, hoe wel in commerlijcker tijt,
een yder binds toch sijn sweert op zjjn zgde, met de een hant
timmert hy, ends met de ander hant bout by de spiesse, opdat de
vianden mogen ghekeert worden, die ons arbeyden wech nemen
willen, op dat Sion alleene bereyt getoont mach worden . Och mijn
1. B. ends S. dit wenschen wy v lieden van (hod, dat ghy lieden
inden anderen moeht getimmert worden, tot een geeetelijc buys,
ends woonstadt pods, dat Gods wet in uwer alder herten mach
geschreuen, ends zijn gebot in uwen sinne mach 4jn, ends also
blijuende GFodts sonen ends dochteren, daer God in worsen ends
wandelen mach, v lieden bewaren wilt, dat ghp nimmermeer aen
en roert dat onreyn is, maer v lieden bewijsen moecht in alien
Fol. 2719•. dingen als dienaers (bode, op dat de naem des // Heeren mach
gepresen worden, vanden opganc der sonnen totters nederganc
toe . Och B . ends S . dat v licht op gaen mach ale een morghen
sterre, blijuende dat Coninclijeke Priesterschap, dat heylighe volek
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des eygendoms, op dat ghi lieue B . ende S . op a.lle plaetsen opheffen moecht heylighe harden tot God, hem off'eren moecht de
vrucht der lippen, de gheestelijcke offerhande, op dat de schale des
Heeren vol ruecwercks worden mach, vanden gebeden der heyligen. 0 ghy bruyt des lams, die wt liefden ws bruydegorns Christi,
totter doot yueren moat, ende barer de vrucht der gerechticheyt,
met veal smarten ende weedoms, ende moeten ') crane liggen van
zijner liefden, de Heere onse Godt legghe toch zjn eureka hart
order v hooft, ende met zijn rechte hart moat by v omhelsen,
ghy wederghebaerde Eua vin Christum uwen man, door dat onuerganckelijcke saet des leuenden woort Gods, voortcomende wt dat
vaderlijeke herte . 0 ghy schoone dochter des almachtigen vaders,
die zijnen sone Jesum den Heere selfs vanden Hemel flu vertoont
zijt z), ende duer tgelooue van hem hebben salt dat eewige leuen,
de eeuwige almachtige vader stort 3) zijnen seegen met cracht
des heyligen geests rijekelijeken in v wt, ende make vlieden vruchtbaer, ende tot alien goeden wereken bequaem, op dat ghi 4jnen
cone Jesum veel sonen ende dochteren winnen moecht, dat zijn
wijnperse doort getal zijnder heyligen haest vol worden mach, ende
also to eer sien moecht den onderganc onser vianden, die ontallijeken veel zijn ende hebben onsen rugge gebogen, ende loopen
ouer ons, als ouer een strate, ende schincken ons quaet voor goet,
om dat Si met ons niet timmeren en mogen aen tgeestelijeke
hays des Heeren, ter wijlen dat si onbesneden zijn van herten,
ende /j vleeschelycken 4) gesint zijn, voor dese once vyanden wil
ons ende v lieden, mijn lieue B. ende S. inden Heere, God aendoen de wapenen der gherechticheyt, gheschoeyt to zijne met den
Euangelium des vredes, onse lendenen gegort matter waerheyt,
hebbende altijt dat tweesnijdende sweert des geests aen v zijde,
bewarende alsoo onsen helm der salicheyt, door den schilt des
gheloofs, bewaren dat pacxken der liefden, ende treden also nit
onsen Hertoge des geloofs als Christelijcke ridders, voerende also
vrijmoedich des Heeren orloge order dat bloetdige vandal :. Christi,
op dat wy onse lieue B . ende S . to szmen door Gods genade mo-

crane" least hat
1 Foutief voor ))moat" in alle nitg aver . Voor hat volgende
b
Groot Offerboek van 1615 ncraem" alle volgenden
wader )crane" .
b
2 Als ziJjne braid aan harm bruidegom .
33 In alle nitt;aver. Het Groot Otl'erboek van 1615 en alle volgenden : »storte" .
4In hat flu vol ende heb ik um hat verstaanbaar to maker de leesteekens ewizigd
. In de hier na aedrukte nit ~'aaf staat : » . . gesint ziJjn, voor dese onse
J
vianden
J
a wil ons mile v lieden miJj n lieue B . ende S . in den Heere Gal aendoen
de waPenen enz ." Zoo ook de oudere Tee schone Brieven enz .
II .
41
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gen behouden de ouerwinninge des cuyschen camps, ende Godtsaligen strijdte, mogen vercrijgen de croone des eewighen leuens,
Amen .
Wy geuangenen inden Heere, ende gebonden om de eewige
waerheyts wille, ende dat getuygenisae Jesu, Mayken Deynoots
ende Hendrick Verstralen, groeten hier mede al once B . ende S .
inden Heer, ende seynden uwer L . dit weynich schrijuen, wten
diepen grout ons herten, als voor one lactate adieu, hier mede
vriendelijeken orlof nemende, aen alle lieue broeders ende susters
bysonder die ons bekent zijn, ende veel goets bewesen hebt in
onsen druc, daer wy geuangen liggen, om de eewige waerheyts
wille, door uwe troostelijcke vermaninge . Aldus bidden wy noch
eens aen uwer alder liefden, die onsen Brief sien suit ofte hooren lesen,
eer wy wten vleesehe zijn, dot ghy ons den Heere toch hertelijeken wilt helpers bidden, dat wy toch mogen ouerwinnen tot
finder doot toe, tot lof ende prijs des grootmachtigen (hods ende
ons tot salicheyt, ende v lieden tot roem finders dach Christi toe .
Fol . 272 r° . Adieu alle mijn lieue B . ende S . // Adieu alle die den Heere ende
zijne toecoemst lief hebben . Adieu A . P. A . de R. ende D . P. ende
Adam met zijn huysurou, ende B . P. ende S . ende Jan van H .
ons trouwe noothelpers . Adieu K . ende L. B. ende M . S . ende G .
met haer luster, Jan . Lieue vrienden latet v ter herten gaen voor
ons to bidden tot Godt, want het wort v van ons met tranen gebeden . H. de R . ick bidde v groet my toch seer met de vrede des
I3eeren, L. de C. ende tot eenen adieu, ende v maech 1), ende
uwen maet C. alle mijn L . B. Och oft GFodt gaue dat de twee
Abrahams elc van haer Ribbe 2) mochten een Sara makers, dat
waer de wensch mijns herten, segtee my ooc adieu, Grietken ende
Judith, adieu T . de S. ende L . v Huysurouwe, onse L . S . G. aen
v mach ick stoutelic noemen mijn L . B. adieu mijn lieue maet, dan
is hope v noch to bedeneken 3) fist mogelijcken . Hout v toch
vroom .
Gheschreuen op Joris dach ~), 1571 .

4 Bloedverwant. No . 14 a 4599 leest nmaecht". Met ntot eenen adieu" kan ook
))tot wederziens" gemeend ziJjn .
2 Mochten die twee die Abraham heetten hunne no g~'
vrou wen
Eva ;~ uit Adams ribbe bekeeren en zoo hunne woning op het t;elooviga huffs van
Abraham en Sara gaan geliJ'ken . Of : mochten ziJ', thans on~' ehuwd, geliJ'k Adam Eva t
eene Sara mast zich kriJg' en .
3 U flog eon levensteeken to g even,
even, een 'teeken dat ik u niet vergeet, b . v .
een brief.
423 April . De brieven staan dus in tiJ'dsorde : de vorige
is van Palmzondag, in 1572 2 Maart .
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Een Liedeken van llelldrick
Verstralen : Na de wijse, Swinters
Somers euen groen .

0 Heere Godt van grooter machte
Niemant en is doch uws gelijck
Glhy spant den Hemel wt met crachte
Ouer de gantsche werelt wit
0 sehepper Godt van altemale t)
Voor v moeten buygen alle knien
Ontfermt v ouer Hendrick Verstralen
Door uwen geest laet hem troost geschien .
A1 ligghe ick hier flu vertreden
Voor v o Heere ist naeckt ende bloot
Vwen naem hebbe ick beleden
Alle morgen wacht ick den Boot
Sterekt my o Godt in dit benouwen
Dat bidde ick v wt liefden reen
Iek moet verlaten mijn huysurouwe
Om v wa~rheSt en anders geen .
Hierom wiltdoch bewijsen
V goetheyt Heer ghydoch wel weet
Mijn vrou en kinderkens to spijsen
GFelijek ghy de weduwe tot Sarepta deet
Bewaert mijn vrou ende kinderkens cleene
0 Heer door uwen goeden raet
op Batter van mjjnen bloede gheene
In v toecoemste verloren gaet .
Al moeten wy nu scheyden
Mijn lieue vrou met groot verdriet
Laet ons met lijdtsaemheyt verbeyden
op de toecoemst des Heeren eiet
Helpt my den Heere louen ende prijsen
Want wy en lijden niet als een dief
Wy sullen wederom verrijsen
I) Van alles to samen,

Fol . 272 w' .
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Troost v hier me mijn schaep, mgn lief.
Al ben ick v flu ontnomen
Door de Tyrannen wreet ende stout
Wy hopen . weder by een to comen
Als de Heere zijn ordeel hout
Dan sullen wy ons leedt met crachten 1)
Vierdubbelt weder wreken, siet
Al die ons om de waerheyt nu verachten
Die waren beter geboren niet .
A1 moeten wy nu trueren
Tensal niet lange dueren vry 2)
De Hemel die sal schueren
De dach der betaling is naby
De Heer coemt om Sion to wreken
Sijn sweert is droneken inden hemel nie ;)
Sijn vianden sal by deer aen steken
Als asschen onder zijn voeten treen .
De beloften vol trouwen
Heeft Mayken Deynoots wel versint #)
Sy wilde my geselschap houwen
Doe sy each dat my de Schout vinck
Ick acht my seluen salich to wesen
Sprack once suster tot my
Dat ick om het rijeke Gods gepresen
Met v flu mach steruen vry 5).
Mayken onse Buster bequame
Bout haer aen de waerheyt cloec ende stiff
Sy wil om des Heeren name
Verlaten flu haer ionge lijf
Haer cleederen wil sv waeachen schoone
Int bloet des lammekens delicaet
De Heer salt haer wel weder loonen
A1 die vroom voor de waerheyt staet .
Mayken haer Moeder seer beminde
IHaer deerde seer den ouden stem ;
Waert dat sy Gods geest versinde ~)
1 Hier en tiers regels vender is de toon toch bedenkeliJ'k : dat zwaard des Ileeren, dat »nie droncken", d . i . bnooit verzadigd"
is!
a
EigenliJ'k : ioronduit'', »vriJ'moedig", n .l . zeg ik dit ;, »near rniJ'ne meenin ta ", uzeker" .
3 pNie" nooit staet in alle uitt;•e ven, waarin dit lied voorkomt ,• ook in Ttaee
schone Brieven •~
dat, terwiJ'i het toch op »treen" rnoet riJ'men,
4) In het oo
evat .
5 Edel vroom steruen .
fi Ware het dat ziJ .. n .l . die moeder van Ma ~'ken, zich door Gods eest
liet ise ~'
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Sy en eoude nu niet wesen gram
Maer comers als de Moeder dede
So wy in Machabeen verstaen
Ende troosten haer dochter mede
Als sy haer seuen sonen heeft gedaen .
Mayken ende Hendrick Verstralen
Die geuoelen beyde wt Gods woort
Die de croon des leuens wil gaen halen
Die moeten door de enge poort
De wech is smal, en fijn ter kueren 1 )
Wy moeten dringen also stiff
Dat aen de posters van de dueren
Sal moeten blijuen onser beyder ljf .
her mede willen wy Godt beuelen
Mijn schaep, mijn alderliefete wijf
Wy sullen by den Heere singers ende spelen
Blijuen wy by de waerheyt stiff
A1 liggen wy op aerden verbeten z)
Wy sullen met de maechden wife
A1 van den houte des leuens eten
Midden inden Paradijs .
Adieu Janneken Verstralen reeve
Adieu mijn vleesch en oock mijn bloet
Dient doch den Heere uwen (hod alleene
Gheljjek als dede Judith vroet
Blijft int gebet ende smecken merle
Oelijck als Paulus vermaent
Dach ende nacht met cuyschen seders
G}elijc een eerbaer weduwe betaemt .
flier toe o Gtodt van Hemelrijeke
Bid ick v dash ende nacht
Bewaert mijn vier schaepkens gelijeke
Want hot staet alleen in uwer macht
Om uwen naem moet ick laten min leuen
Dus bid iek v ghy hoochste Regent
Wilt Chriatum uwen sone geuen
Mijn huysurou tot een Testament .
thans niet verbitterd tegen
Mayken ziJ'u
zeggen~ o
a
,
P dl'en gest acht sloeg, ziJ' zou
moor tot haar komen, zooals de moeder der zeven zoned tot dezen kwam, en hare
i'k die moeder het borers kinderen heeft gedaan .
dochter flu moed inspreken, gelJ
9 FiJ'n van keur > ter keuze >; uitnemend .
mishandeld floodgemaakt .
2 Gru weli'k
a

Fol. 273 v ° .
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Eene Brief, de welcke May-

ken Deynoots gheschreuen heeft aen
haer B. ende S. geuangen liggende
tot Rijpermonde, int Jaer 1571 ') .

DE oueruloedige genade ende bermherticheit van God onsen hemelschen vader, door zijnen eenigen eewigen geboren soon onsen
Heere Jesum Christum, die hem seluen God zijnen hemelschen
vader voor ons geoffert heeft tot eenen soen offer voor onse sonden, op
dat by ons verlossen soude vanden toecomenden toren, die daer comen
sal, ouer alle die niet gehoorsaem zijn geweest den Euanbelio ons
I-Ieeren Jesu Christi, de welcke sullen pine lijden, dat eewich verderuen. Maer wijsheyt, cracht ende vertroostinge des heyligen geests,
die beyde vanden vader ende cone wtgaet 'z), dese eenige, eewige,
Almachtige Godt, van weleken alle goede ende volmaecte ga .uen
gegeuen worden, moet altijts by ons ende by v lieden min lieue
R. ende S . blijuen, op dat by ons altesamen wt genaden bequaem
wil maken, door hem seluen, dat wy weerdich beuonden mogen
worden inden dach zijnder toecoemst . Amen . Mijn hertgrondelijeke
Fol. 274 r°. lieue B . ende S . %/ inden Heere, ick wensche v lieden wt den gront
mijns herten voor een adieu, dattet v lieden altijt moet wel gaen
aen siel ende aen lijf, is Mayken v swacke S . indenHeere, bedancke uwer liefden wt den diepen gront mijns herten, vande
groote liefde, die ghy ons bewijsende zijt, is wensche voor God,
dat v dat selue inden noot ooc gebeuren moet, mijn L . B. ende
S. inden Heere, nemet my ten goede, dat is met mijnder hant niet
meer en schrijue, want is daer in seer onbequaem ben, doch achtc
jet onnodich to zijne, want Hendric once lieue broeder mijn mede geuangene inden Heere, heuet so wel voor ons beyden gedaen, is
wensche v dat selue voor (hod, mijn lieue B. ende S. inden Heer,
Laet v. lieden duncken, dat is geschreuen hebbe, de wensche mijns herten is, dat wijt met onsen bloede besegelen, tot lof, prijs des flee1) Hare brieven komen nergens voor dan nevens die van harm lotgm oot HenBrick Verstralen . ZiJ' onderscheiden zich in niets van den gewonen toon van al
zulke brieven . Zie verder aanteekening 1 op fol . 263 ro.
2 Eene dergeliJ'ke forrnule (ziJ' komt nog eenmaal in bet Offer des Heeren
boven hi . 361, voor) kan Ma 'ken alleen uit de lektuur van een of antlergeschrift ,
misschien van Menno of Dirk Philips, hebben .'t Is eene der weiniga plaatsen in al die
brieven waarin wJ
i' bemerken, hoe de schriJ'vers ook van elders Ban alleen nit
den BiJ'bel hunne kennis ontleenden . Eveneens ziJjn die Plaatsen niet vele in getal ,
waarin van geschriften die ,i a' hezitten ~oeldin ~;~ wordt 7~~ernaakt : zie het register
7
onder »lektuur" .
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ren heyligen naems, ende tot onser sielen ealicheyt, Amen . M et
mijner hant segge is adieu, aen alle mijn lieue B. ende S . inden
Deer, adieu, blijft toch altijt vroom by de eewige waerheyt . Adieu
bidt den Heere voor ons, is doet dach ende nacht voor v lieden na
mijn swacheyt, Adieu Gi . C . N. T . ende v .lieder huysu . Adieu B.
J. B . P . mijn lieue S . adieu Andries M . Adieu, adieu, adieu, nemet
my ten goeden.

Noch eene Brief, van Mayken Peynoots, aen haer B . ende S.

[no . 2.]

IC geuangen inden Heere, groet v wt dat binnenste mijnder
herten, mijn lieue hertgrondelijeke ende seer beminde B . ende S . J .
ende Andries, die nu in grooten druck ende droeffenisse zijn, om
dat droeuich scheyden, och zjjt lijdtsaem in alien uwen druc, gestadich int gebet, ende vrolijc finder hope, die ons niet beschaemt laten
en sal, min lieue b . ende a. inden heer. Och het is een costelijc
dint lijtsaem zijn, ende op de hulpe dea heeren to wachten, want
die God vreest, die wort na // de aenuechtinge getroost, ende na Fol . 274 0° .
de castijdinge vint by genade, de Heere verbercht zijn aensicht
wel eenen oogenblick, maer met eewiger ontferminge eal by ons
ontfermen . Hierom mijn lieue S . Janneken troost v met des Heeren heylige woort, al zijt ghy nv als een verlaten, ende van herten bedroeft wijf, tis noch om eenen cleynen tijt to doen, dat v
lroefheyt in eewiger blijschap sal verandert worden, want die v
gemaeet heeft, is uwe man '), Heere Sebaoth is 4jnen name, de
heylige in Israel, die alder werelt Godt ghenoemt is . 0 ghy strijderse
Godts, strijt vroom tegen v vleeach ende bloet, ende blijft volstandich totter doot toe, soo sal v de croone des eewigen leuens ghegeuen worden, met een volcomen blijschap die niemant van v nemen
en sal . Andries mijn lieue B. dat ghi van ons ghescheyden zijt
met grooter droefheyt, ende dat ghy v by ons wenscht, dat moet
ghy den Heere beuelen, want alle dint moet doch zijnen tijt hebben,
ten is aen haer macht niet gebroken, doensy tot my seyden, vrouken
ghy moet met ons gaen, is seyde, inden naem des Heeren, sy
wenschten seer om v, ick seyde, waert des Heeren wille, ghy sout
4 D. i . : giJ' staat van uwen man to worden beroofd > - Janneken die toegesProken wordt r is de vrouw van Hendrick Verstralen en zal dus spoedig weduwe
zJijn ~; - maar HJi', die u heeft geschapen, de Almachtiga, HiJ' bliJjft u als uw man
en uw Hoofd i Cor . 11uw trouwe eids an en steun nabi' . Men verwacht hier
eerde Jez s enoemd to vinden .
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hem wel crijgen, is ginc seer geerne wederom, doers groete is onsen
lieuen Broederen met eenen cus des vreden, want liefde my daer
toe dranck, is deneke dat min medegeuangen B.') v heeft laten
rveten, hoet voort geuaren is, ende van onse handelinge, so vecl
hem bekent is, ick en Gander niet af schrijuen by gebreck van
papier, mijn lieue B . ende S. is bedancke uwer liefden hertelijck,
van v goede vermaninghe, getrouwe waerschouwinghe ende lieffelijeken troost, ende wensche voor God dat v dat selue gebeuren
moet, in uwen noot, ick hebse met veel tranen gelej/sen, ende
daer en tusschen den Heere so dickmael gedanct, die ons zijn arme
swacke geuangenen ende gebondenen kinderen gedenet ende niet
en vergeet door zgn groote genade, troost ende vermaent v onder
malcanderen met de selue woorden, mijn lieue B. ende S. inden
Heer, ende Gust malcanderen eens voor my, is hope to doers so
ghi geseyt hebt. her mode dencke is v . l . den Heere to beuelen,
ende dot troostelijeke woort zjjnder genaden, ende segghe hier mode
adieu aen alle lieue Broedera ende Busters inden Heere, ick en
weet niet dat my yemant bekent is, by sy verre oft by, daer ick
niet om en deneke, adieu met eenen inwendighen beylighen Gus der
liefden ende des vreden, Adieu ende bidt den Heere voor ons, ick
doet loch ende nacht voor v lieden . Adieu mijn lieue B. ende Suaters,
adieu, adieu, adieu met tranen, adieu hout stiff aen, tot dat ghy
wech genomen wort, desen adieu schrijue ick aen v alien . Neemt
my toch dit simpel eenuuldich schrijuen ten goeden . By my v
swacke S . inden Heer, Mayken Deynoots, gheschreuen int Casteel van
Rijpermonde, daer is geuanghen ende met yseren ketenen ofte boeyen
ghebonden ligghe, om cle eewighe waerheyts wille, my verlangt na den loch om mijn offerhande to docne,
dan ick hope hem met lijdtsaemheyt
to verbeyden .
Int Jaer na Christi gheboorte,
1571 .

1

Broeder ; natuurli'k
Hendri ~ck VerstY alert,
~

[n'', 1.]
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Na de wijse: Een eeuwige vruecht die niet en vergaet.
Alsmen schreef duyst vijfhondert Jaer
Ende twee en tsestich mede
Sachmen te Ge.nt dits openbaer 2)
'Vrome Christenen ontleden 3)
Om tgetuygenisse Christi soet
Twelck sy beleden met ootmoet
Totter doot sonder verflouwen
Haer Fondament aIleen
Was * Ohristus de verworpen steen,
AIleen op hem stont haer betrouwen.
Iek moet v clagen Heer mijne noot
Hoe lang salmen dit noch hooren

1) In dit lied komt, 't blijkt uit vergelijking van den inhoud met de lijst, door
de BilJliographie, I, LXXVl et suiv., uit tal van andere .gegevens opgemaakt, meer
dan eene vergissing voor. Dat is ook niet te verwonderen. De vervaardiger heeft,
naar 't schijnt, aIleen zijn geheugen geraadpleegd : ten minste, men moet dit uit
»ua mijn onthou", fol. 55 r«, afleiden. Zoo komt nO. 9, Cijnken van Geldere, in
geen ander bericht uit het jaar 1562 voor ; ontbreekt Willem de Duyck, 1565,
eveneens in iedere kroniek; heeft het Groot' Ofl'erboek van 1615 den naam van
nO. 4 verbeterd, »Lowijs" in »Louwerens"; heet nO. 34 Janneken de Joncheere,
terwijl weI elders blijkt dat in 1562 - niet in 1569 - iemand van dien naam is
gedood (no. 6 of n''. 7 van dit lied) maar van de zes martelaressen, die in het lied voor
1569 worden opgegeven, slechts vier in andere berichten worden vermeld. Opmerking
verdient, dat het lied van geen enkel slachtoffer uit 1566, 't jaar van den bee 1denstorm, en 1567 weet. Ook de Bibliographie yond nergens gewag gernaakt van
eenig doopsgezind rnartelaar, die tusschen 1 Januari 1565 en 30 Maart 1568 zou
zijn geexecuteerd. De in dien tijd gevonnisten zijn schuldigen aan dien beeldenstorm.
In 1577 is in dergelijke uitgaaf als de Tioee schone Brieoen .. van. Hendrick
Verstralen uitgegeven : Een corte Bekentenisse .. van Herman Timmerman. Achter dit boekje evenals achter den herdruk daarvan, die in 1578 verscheen, is ons
lied opgenomen. Verband tusschen beide is niet te ontdekken. Herman Timmerman toch, de man, die zich in 1560 in geschrifte zoo krachtig heeft verzet tegen
Menno en Dirk Philips en beider strengheid in 't bannen, schijnt te Antwerpen
te hebben gewoond, waar hij 25 Mei 1569 verbrand is. Dan kan dus het lied niet
van hem zijn. Intusschen ben ik niet zek er, of de dikwijls genoernde wateriandsche
oudste we] dezelfde Herman Timmerman is als de martelaar van dien naam.
2) Het is algemeen bekend; dit weet iedereen.
3) Eigenlijk »verminken"; hier natuurlijk : »dooden".

Ful. 5B VOl
[t~o. 1.] 1)
Van xlj. Christenen binnen

gent gedoot
tnssohen tiaer
lxij. ende lxix.

Waer ghy aldus een 'it siet,
daer beginnen
telcken nieu we
offerhanden.
* PSI 118. ~2.

Esa.28.16.
l\lat. 21. 42.
Mar. 12. 10.
Lnc.20.17.

F)7O
Fol. 54 r°,

Acto .4 . 11 .
i .Pet . 2 .7 .
t YsaL 79 . 5 .
- Paa . 79 .2 .
Esa. 59 . 15 .

+ 1 .Cor . 4 . 13 .

Ann . 162 .

~ i.

2.
3.
4.
Apoc. 6 . 11 .
* 5 .6 .

7•

S.
9.
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f Datmen rontsom Jerusalem t) doot
En stort bet bloet der wtnercoren
-~. De Lichamen uwer knechten excellent
Sijn den vogelen en dieren als flu present
A1 tot een spijae gegeuen
* So wie van tquaet aflaet
Ende doet na Christus raet
Die moet tot allemans roofs 2) wesen .
Hoe iammerljjck worden sy vermoort
Die Gods tiVoort recht beleuen
- I- Een gaepspel, van der werelt verstoort 3)
Sijn sy al hier beneuen
Een yeghelijcx verworpsel me
Somen nu siet in alle ste
Alemen wel mach vermonden
Haer leuen, lijf, en goet
Was voor den Name Christi soot
Ghelijck als dose nu zjjn beuonden .
Vrymoedich, cloeck, en excellent
Heeft Peter van Maldegem al voren
Sijn geloof beleden voor de Heeren blent
Met Peter van Male sonder stooren
En daer toe oock Jacques Bostijn,
Met Lowijs Alaerts cloeck en fijn
Sy streden voor des Fieeren Name
* Nv rusten sy onder den Outaer
So Joannes tuycht openbaer
Met witte cleederen bequame.
Vijnken en Goudeken de Jonchecr
Met Janneken ionck van dagen
Dees dry gesusters bleuen by Cods leer
Totter doot sonder versagen
Betken van blaldegem hielt totten endt
Met Cjjnken van Geldere ongeschent
Dus sullen sy ten seluen stonden
Ms Christus haer Bruydegom soot
Henlieden sal comen to gemoet
%'k uit psalm 79 : 3 . »Rondom" Jeruzalem, d, i, het heiligdom, de ware
LetterlJ
gemeente van Christus ? Past hier eigenliJ'k slecht . Bedoeld zal wel zJ
i'n : » ovei'al
waar zich ~'eloovigen hevinden" .
2 SlachtofFer van rooverJi', van~' eweld .
3 »Een schouwspel van voor de booze, de op hen vertoornde wereld, ziJ'n zi'J
hier nog bovendien »beneuen" in ieders oog verworpelfingen .
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Als reyne Maechden zijn beuonden .
Guillame van Dale met cloecken moot
Heeft om der waerheyt zjn leuen
Verlaten, en oock gestort zijn bloet
Dus wort by van Giodt verheuen
Hy en vreesde sweert noch gloet
Dus loefde by den Heere goet
En sal tot zijnder vromen I)
Dat Rijeke der Hemelen fijn
In eewicheyt besittende zijn
Een eewige vruecht niet om sommen I) .
Int Jaer van drientsestich dit wel beuroet
Dierick Lambrechts ionck van dagen
Streedt voor tgelooue wel gemoet
Totter doot sonder versaghen
Christiaen van Wettere wilde ooc mee
'met Anthonijn de Wale na de ste
Dus sullen sy hebben to bone
t Cleederen wit en reyn
A1 met Gods Wtuercoren gemeyn
Daer toe ~ des leuens croone .
Tnt Jaer vierentsestich wel a,enmerckt
Steuen de Graet seer vierich
Met Cijnken zijn moeder wel gesteret
In ouderdom seer goedertierigh
Dus sullen sy dits openbaer
her bouen by de Hemelsche schaer
Louen den Aeere schoone
* En singen dat nieuwe Liet
Als ons Joannes bediet
A1 in des Hemelsch throone .
Perjjnken Ketels wel bekent
Heeft om der waerheyt, wilt hooren
Sint Peters int Clooster haer leuen gheent
Met Leenken haer moeder sonder stooren 3)
t Dus sullen sy worden gheloont
Ghelijck als Esdra was vertoont
op den Berch Sion gepresen
A1 met een croone playsant
i'k enz ."
4 »Zal to ziJ'ner bate het heerliJ'k hemelrJ
2 pNiet om op to sommen" •~ niet to beschriJ'ven .
3 ZiJ' hebben in St .-Pietersklooster den flood ordergaan zonder to ontstellen
zonder verbJ
i'sterd to worden .

+ 10.

Fol . 54 v°.

An . 156:3 .

~ ll .

* 12 •

13 .
f Apo . 6 .18.
+ Sap . 14 . 8 .
4 .Eed .2 .43 .
2 .Tim . 4 .9 .
9n . 15&4 .
~ 14 •
15 .

Exo . 14 . 3 .

16 .
17 .
4 .Ee . 2 .45 .
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~ 21 .
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~ 22.
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25 .

Mat. 25 .34 .
* 26 .
+ 27 .
~ 28 .

29 .

Slat. L6 .28 .
Mar. 14 . 25 .
An. 1569.
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En Palmtacken in de hant
Vant Jongelinek t) hooge verheuen .
Perijnken en Martijnken van Male coen
Twee gesustera, wilt aenmercken
Met vleesch noch bloet haer niet beuroen 2)
Want Godt condese wel stereken
Peter van der Dluelen corts daer naer
Streedt voortgelooue openbaer
Int Jaer vijfentsestich mede
Willem de duyck gemeyn 3)
Verliet oock des werelts pleyn
Dus zijn sy nu in goeden vrede .
Int Jaer achtentsestich dit beuroet
Jan Pargs al na tbetamen
Pierken van Cleue wel gemoet
En Lauwerens Peters bequamc
Hendrick Maesschap 4) seer vailliant
Was met haer leuende verbrant
Dus sullensy allegader
Hooren een lieffelijck woort
4- Coemt ghy gebenedijde voort
By mijnen Hemelschen Vader.
Jan de Smit na mijn onthou
Streedt cloeck al sonder sneuen 5)
Corts deer na Daniel de Pou
Beleedt Christus woort verheuen
Daniel van Voren wel bekent
Met Passchier Weyns seer excellent
En wilde Gods woort niet schamen
Dus sake Christus fijri
* Scheneken den nieuwen wijn
Hier bouen, al na tbetamen .
In 't Jaer negenentsestich dit a,enhoort
Roelant Stayaert ten deaen
1 ~ZiJ' zullen worden g•e loond" (zes regels vroeger »van den J'ongelfin ~' " volgens
4 Ezra 2 :46 de Zoon van God .
2 Te rade gaan. EigenlJ
i'k : ontvingeu niet van vleesch en bloed hear licht inzicht .
3 GemeenschappeliJ'k, to semen met hen .
4Het Groot Otferboek van 1615 - de verzamelaars daarvan behoorden alle of
voor een deel tot families van uitg eweken Vlamingen
- noemt hem Hendrick
a
Maelschalck en bericht dat hiJ' en de drie vooraft;aanden »noch met de Ghemeente
niet vereeni ht waxen maer aenkornende vrienden ende tot vereeni ghen beret" .
0P 't schavot zonhen ziJ' het bekende »Ick roe1 p U o hemels Vader een" . Bat Offerboek deelt ook een brief van Hendrick mede .
5 Zonder falen of zonder aarzelen .
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Joos Goethals en sloech niet bloot t)
Peter Stayaert oock beneuen
Janneken Roolants zijn echte wijf
En Janneken do Joncheer verliet haer lijf
Dus zijn sy vroom gebleuen
1' Als tgout beproeft int vier
Dus salse de Aeer goedertier
Sijn Hemelsche Rijeke geuen .
Christoffel Buyse was ooc bereyt
Lauwereys van Rentergem mede
Het cruys to dragen met goet bescheyt
~ Op den engen wech na aHemels stele
Joos Messenier tot zijn behoet
En G}rietken Baets seer wel gemoet
Bus sullen sy wilt hooren
Int nieuwe Jerusalem fijn
Want Christus haer licht gal zijn
Het eewige leuen sal haer gebueren .
Jacxken Terlinek bleef vast gebout
Op Christum den Iieere gepresen
Haer vijf kinderkens sy den Heere betrout
Die sorcht voor haer ; beneuen 2)
Tanneken vander Muelen reyn,
Met Jacxken van Hussele gemeyn 3)
Hoe vrolijek sullen sy wesen
Als der Basuynen geschal 4)
Coemt hier mijn liefste getal
By mijnen Vader hooch verheuen .
Alle dese hebben haerleuen geent
G}heleden voor de Waerheyt reyne
In Vlaenderen binnen der stadt van Gent
Sachment al in gemeyne 5)
Ick bidde v crachtich Vader goet
V Wtuercoren geeft loch moet
Pie nu als noch tentijden
1 nEen bloote slaan" is : ergens geen eer mede inleggen, schiPbreak liJ'den ;
overeenkomende met het duitsche nfehlschlaggen" .
2 :aBovendien" . De kommaPant voor »beneuen" is door miJ' ingevoegd .
3 GemeenschaPPelJ~ k to zamen .
~}
maker van lit lied vindt er geen bezwaar in em ter wille vau't riJ'm woorDe den weg to laten, di e men gemakkeliJ'k bJi' 'tgeen er staat biJ'denken kan . Zoo ook
acht iregei s verder : Srin banden torment", n i . ziJjn . her : »klinkt" .
5 1 . 41, 1599 : ))in 't gemeene" . Voor ieders oogen, in, 't publiek .

i. 31 .
32 .
i3 .

34 .

I .Pet . 1 . 7 .
Fol. 5~ v ° ,
+ 35 .

36 .
+ Mat . i . 13 .
I.nc.13 .21 .

~ 37 .

,~ 39

40.

j41 .
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Met druck in banden, torment')
Bewaertse 0 Heere ongeschent
A1 die om uwen N$em zijn in laden .
Ick daneke Godt den Vader door Christum soet
Die zijn wtuercoren als voren 2)
Verlost heeft door zijn genade goet
Van valsche leere, wilt hooren
Bewaert ons 0 Heere al to saem
Wy die noch pelgrimagie gaen
In groot perijckel met dangier
Geeft ons 0 Heere, uwen gheest
* Als wy beproeft zgn met tempeest
Als tgout ende tsiluer door het vier .
Broeders en Susters int gemeen
En vreest druck, banden, noch lijden
Christus ons Coninek en anders geen
Wil ons vantquaet beurijden
Dus blijft vast op hem gebout
Van zone wegen niet en flout 3)
So cult ghy salich wesen
flier mede nerve iek myn endt
Beuele V Codes Gheest excellent
Sjjnen Naem blijft eewich gepresen .
Q

Na de wise : Het was een
Joden dochterken .

ALsmen duysent vijfhondert heeft gheschreuen
En eenentseuentich Jaer
1 Zie aanteekening 4 op de vori ~•e bladziJ'de .
2 Of : laeliJ'k to voren" »voorheen" ; of : »voor alles" >

»bovenal" .

3 Verflauwen .
4Volgens het amsterdarnsch sententieboek 't vonnis is ofgedrukt bJi' Van
Braght, hi. 541 : zie ook Ter Gouw, VI hi . 286) is »Gerrit Cornelisz, > anders Gerrit
Boon genaemt, groot SchuYtvoerder Poorter dezer Stede > 26 Juni 1571 veroordeeld
om metten viJ'ere to worden geexecuteert" . Ook de Pogin1;en, aangewend om hem
tot afval to bewe8en, en de herhaalde folteringen die men hem aandeed > worden
daar vermeld . Gerrit is evenals Clement Henricksz . hi . 478 boven een der slaehtofrers to Amsterdam van de reactie na Alva's komst uit den tiJ'd toen Amsterdam
»Moorddam" heette . OnbegriJ'PeliJ'k bliJjft het, dat men hier zoo naar Doops~' ezinden
moest zoeken terwiJ'1 in de nabJi'heid Waterland vol was van hunne gezindte . Maar
dit raadsel doet zich telkens voor : slechts een enkele martelaar ook daar waar
de broederschaP zeer talriJ'k was . - Het lied steekt evenals het voorafgaande en het
volgende ongunstig of bJi' de oudere martelaarsliederen . De versbouw en vooral
de zinsbouw zJ
ijn tameliJ'k onbeholPen . Lie Inleiding, hi . 624.
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Heeft Gerrit Corneliszoon verheuen')
Ghelaten zjjn ionge leuen
tAmsterdam int openbaer .
In een vlotschuyt natvermonden
Tot wereken was by bereyt
Daer heeft hem de Schout geuonden
Qeuangen ende gebonden
Ende na Stadthuys geleyt .
Sanderdaechs is by voortgecomen
Voor den Raet op dat pas
En hebben seer neerstich vernomen
En vraechden hem yonder schromen
Welek dat zijn gelooue was .
Sijn geloof tot dien tijden
Beleet by onueruaert
Maer sy wilden dat by sou belijden
Sommighe die waren bezijden 2)
1Vlaer Godt heeft zijn mont bewa,ert .
Als sy na haer vermogen
Hem eens hadden gepijnt,
Hebben zijn cleederen wtgetogen
En met doecken verbonden zijn oogen
Merekt doch der slangen fenijn .
A1 om des rechts verstrangen 3)
Hebben sy zijn handen ouerstuer
ghebonden en op gehangen
En zijn so van hem gegangen
Och vrienden dit was so suer.
De Heeren hooge van moeden
Hebben noch onuersaecht
Hem doen slaen met scherpe roeden
GFodt ginck zjjn tonge behoeden
Dat by niemant heeft beclaecht 4) .
Den Buel seer wreet van sinnen
Hebbeney op dat saysoen
1 Deze uitdrukking klinkt voor Gerrit Cornelisz . al heel vreemd . Kan averheven" ook ziJjn : ~op een hoogen brandstaPel gezet" ?
2 ZiJ' wilden, dat hiJ' sommiga geloofsgenooten, die zich verborgen hielden zou
bekennen of aangeven .
3 De folterin en die Gerrit Cornelisz, tot tweemaal toe heeft moeten doorstaan
en die- in de flu volgende couPleuen uitvoerig worden beschreven, waren bJ
i'zonder
zwaar : zie bi . 187 40$ hierboven .
atuurliJ'k was het to doen om hem to noodtaken geloofsgenooten aan to geven, maar aGod heeft ziJjn mond bewaard" .
4Aankla en ; hier : aan even .

tot Amsterdam ghebrant
An. 1571 .

Fol . 56 v° .
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By haer ontboden daer binnen
Om tontcleeden ginck by beginnen
De Buel moeste zijn werek doen .
Harden en voeten ginek by binder
En themde voor zijn gemacht'),
Daer eaten de Laeuwen en grinder,
O Godt hoe corner zijt al geuinden
Pat opt onnoosel is bedacht 2) .
Op de pijnbanek heeft by gelegen
Merckt vat geslachte dat dit is
Hem daer met roeden geslegen
En met een aker vol, ten dieut niet geswegen
In zijn lijf gegoten met pis ~) .
Pe draeck moeste hem noch «reken
Tegent Lam met grooten spijt
Merekt wat hier is gebleken
Bernende keerssen hebben sy ontsteken ;)
Order zijn armen des seker zit .
Tweemael gehangen sonder worgen
Eens met gewicht aen zijn voet
O Godt al zijt ghy Lang int borgen 5 ),
Suit noch wel betalen sonder sorgen
Die dus vergieten tonnoosel bloet .
Dus ha,ngende aen de koorde
Liepen sy wech al met verdrach fi)
Na vraechden sy als de verstoorde
Wilt ghy niet lijden met torte woorden
Sullen dus handelen al den dach .
fly danckte Godt almachtich
Die ors doet behouden het velt
En bewaerde zijn wont seer crachtich
Voor synen naesten waraehtich ')
1 De Pudenda : noh togenwoordig hier en char in de volkstaal .
2 Hoe kannen ziJ' dat alles uitvinden, wat op to~ gen het onnoozele de onnoozelheid > de onschuld is bedacht n .l . om deze to trefl'en > haar kwaad to doen .
3 4Zie bl . 408 en aanteekening 2 aldaar .
5 ))Al gunt hiJ' hun lan ~' uitstel van de afdoening van hunne schuld van 't
order aan van hunne straf ; i' zult hun dat kwaad wel eenmaal ver elder zonder
dat er reden is om zich bezor d to maker dat misschien die betalin eheel zal
uithliJ'ven de straf hen nimmer bereiken zal" .
6 nTerwiJ'1 hiJ' dus aan het koord hing, liePen zJi' lan
~' zamerhand de een na
den antler wei ; terwiJ'1 ziJ' met weinig woorden in hunne boosheid hem vraagden : wilt giJ' niet (be liJjden hetzelfde als bekennen • hier : anderen aan eve» ?
Zoo zullen wi' den eheelen da r aldus met « doen".
7 aTrouw" ; voor zi'ue master waarachti ' een trouw vriend zich betoonend .

[ no . 2 .]

607

FEN LIEDEKEN VAN GERRPC CORNELISZ .

Daerom was by seer gequelt .
Seer gepijnieht naet gewagen')
So dat by niet conde gaen
op een stoel was by gedragen
Alsmen voort recht soud gaen claghen
In de vierschare was h9 gedaen .
1Vlerckt wat eer sy hem toonden
In de vierschaer ala een sot
Met een hoet met bloemen hem croonden
Ghelijck als sy Christum lounden
Also hielden sy met hem den spot .
Sentency met cleene verstanden 2)
Vuytten sy, en deden wraeck
batmen son worgen en branden
En also brengen van handen
ghebonden aen eenen staeck .
fly danekte den Schout gehuldich ~)
Van zijn sentencie wreet
En droegen hem seer verduldich ;)
Voort volek menichuuldich
Tot voor de pael die was bereet .
Seer vierich tot (hod beradich 5)
Riep hy so seer bequaem
0 Vader weest my genadich
Maeckt my een van v minste schaepkens dadich
Ofte tminate lit aen v lichaem .
0 Heere die hooch zijt geseten
En hier beneden siet
Die een kender sy van alle secreten
De herten hoe hooch jut vermeten 7 )
Voor hem isset gerekent al niet.

f')

1 Naar 'teen men ervan vertelde .
2 Nc. 9,
: u ~1590 ytten >; no . 14, 4599 : rotten . - »Verstand" is hier niet het zielsvermolten, maar drukt de werkzaamheid uit : het verstaan . Perhalve : »zonder dat
zi' veel van het eval verstonden, met niet dan weinige o in en om daarin door
to dringen of dat grondig to onderzoeken sPtaken zJi' maar vonnis en bePaalden zi'J
o,~
als straf, dat men hem zou worsen en branden en op die wJ
i'ze l ziJ'de zetten van
karat doers" »hand" client dikwiJjls ter aanduiding van iemands linker- rechterziJ'de
d . i, dooden .
3 Of aehoudii
~'
;" : goedgunstig, trouwhartig .
4Geduldig, liJ'dzaam .
5 aWelberaden tieP hiJ ' liefeliJ'k ."
6 EigenliJ'k : »werkzaam" : die srnetterdaad", n .i . in bet liJ'den van het martelaarschaP, zich uwe schaPen toonen .
7 In hunne raadslagen, annen .
II .
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Driemael geroepen seer vyerich
Heeft hy, o Vader coen 1)
Vergeeft haer seer goedertierich
Hoe wel sy my quellen onmanierich
Sy en weten niet wat sy doen .
Och volck, eewich is so lange
Vader, eewich is lange tijt
Riep by met herten banghe
Och dese Crijch, is seer stranghe
Vecht nv vleesch, dits de laetste strijt .
Als de koorde was aen zijn keele
Riep by voor minst en meest 2)
0 Vader ick v hier beuele
Voor de menschen ick dit niet heele
In uwe handen mijnen gheest .
Dus dede by zijn offerhande
AI voor de werelt blent
Tay vreesde werelt, doot noch schandc
Noch de heeren van den lande
Hy street met ghewelt totten ent .
Dus wilt nv niet meer vechten
G}hy Rechters van Amsterdam
Tegen des Heeren knechten
Is seer quaet om to rechten 3)
Want onnoosel is dat Lam.
Wilt v veruolch laten
(shy Reehters ouer al
Want v groote mandaten
Ende dea Coninex placcaten
Int ordeel niemant helpen sal .

Fol. 57 v^ .
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Van twee vromeChriatenen

Q

Na de wijse : Adieu reyn bloemken Rosiere .
VErhoort ons droeuich claghen
O Heer in desen noot

1 ~Coen" kan moeiliJ'k eene ei genschaP
van God uitdrukken . Pus moet he t
a
biJ' roePen" behooren .
2 Voor groot en klein .
3 uTe Procedeeren" • vandaar : »te striJ'den ,; want het lam Chris tus is en o0k ih.
i'nen zJijn onschuldig en staan dus onder des Almachtigen bes thermalg"
zJ
4 Behalve dit lied bezitten wJi' over deze twee delftsche martelaars een uitvoerig bericht benevens eenige brieven en een breed verslag van d e ~exammatien" van de hand van Jan Hendricksen : alles reeds in bet Groot 0fferboek pan
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Vercort onse quade daghen
Vol aware perijegel groot
V woort lijdt veel aanstoot
Het wort op straten vertreden
Wie deer na leeft met vreden 2 )
alert veruolcht oft ghedoot .
Ghedoot van Abels tijden
Sijn de Gherechtige slecht g)
De Heer moest seller 1jden
Waerom den niet zijn knecht
Ja wie so Paulus secht
Godtsalich wil leuen erachtich
Moet veruolcht sijn onsachtich
Schrift wort veruult to recht .
Te reeht ist so vergangen
Binnen Delft nemet waer
Deer waren twee geuangen
Om Christus Naem eerbaer
Sy beleden de waerheyt claer
Veel proeuinghe menichuuldieh
Tiebben sy verwonnen geduldich
Twert haer wel gheloont bier naer .
Naer veel strijts der gheleerden
Die haer vielen seer swaer
Met den blinden verkeerden 4)
1615 en door alle lateren over
~ enomen . Meer heeft ook Van Bley swiJ'ck Beschri',
ving van Delft, 1667, niet van hen eweten . Alleen de -mededeelin
dat beiden
reeds van 1570 of g'evangen zaten, liet Van Bragght weg, die daarentegen het vonnis afdrukt, door hem in gewaarmerkt afschrift nit het delftsch sententieboek
ontvangen. Ons lied noemt 5 Febr . 1571 als hun doodsJ'aar, fol . 59 ro • het vonnis
echter 1572, dat ook wel het J'uiste zal ziJ j n, terwJ
i'1 den biJ' de andere opgaaf het
J'ear 1571 geacht wordt met Paschen 1572 to eindigen . Ook Jan Hendricksen zelf
dateert ziJj n afscheidsbrief aan ziJ'ne vrouw 4 Fehr . 1571, een volgend schriJ'ven
in het ongi1572 . Volgens Van Bra1;•h t stond (ten gevolga van eene ver issing')
~'
neele vonnis ,,1570" . -- In die aexaminatien" wordt de menschwordingsleer niet
aangeroerd . De brieven bevatten nog al eens zeemansbeeldsprack : Jan Hendricksen was stuurman ter haringvisscheriJ' .
Het lied is evenals de beide voorgaande vriJ' wet minder fraai den de andere
van het Lietboecxken . Het komt reeds in no . 5, 1578 a voor, dat zeker voor n0 . 6
~~voleYnt den viJ'fsten Novembris" is gedrukt ,; het eeniga dat dear aan den inhond
van no . 4, 1570 is toegevoe1',d .
1 NO. 5 1578 a heeft hier : ))den 4 Febr .", maar fol . 59 r° >>den viJ'fsten" .
2 In stilheid .
3 ))De eenvoudi1;a rechtvaardigen" . Het vraagto eken, dat hier in nU . 9, 1590
staat, is in nQ . 11, 1599 terecht weggelaten . Over 't geheel ken ik, wear dit teeken
voorkomt, geen redeliJ'ken grond er voor vinden .
4»Nadat zi veeI bestri'din h added uit estaau van de eleerden de roo che

genaemt Marten Janaen,ende Jan Hendricksen verbrant tot
llelft An .
1571 . den vijfeten ') Februarij .
Fol. 58 r° .
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Sy haer seer quelden, maer
Sy behielden het velt strijtbaer
Doe zijn deer Schaepkens terstonden
Want ey vet 1) waren beuonden
Ter doot ghesehickt aldaer.
Aldaer quam het volek met hoopen
Om de Offerhanden to sien
Veel hebben haer toe gheroepen
A1 smorgens vroech by tien 2)
Dat sy souden vroom strien
Sy 3) riepen veel schoone reden
Om haer so na to treden
Ende namen orlof by dien.
De vre begonst to naken
Sy brachtense ter vierschael,
De Schaepkens vrymoedich spraken
Goeden dach int generael ~)
Jan Hendrickseu van Swertewale
Ende Marten Jansen meden
Korendrager Poorter der Steden
Verhoorden het vonnis altemael 5).
Altemael worden sy opgelesen
Als Ketters herdoopt, hoort my
Ende oock to hebben mispresen
Psacrament haers Altaers vry fi)
Dattet vleesch noch bloet en sy
Oock waren tot menigen stonden
Uheleerden tot haer gesonden
Ende noch bleuen sy hert daer by .
By dien wesen syse in hauden
Des lagers 7) om openbaer
Aen palen to worgen en branden
Dat daer de doot volcht naer
Doe spraken dees Schaepkens claer
theologen , die bet hun zeer moeiliJ'k maakten k welde mete nziJ", de rechters )
lien met de verblinden die op een dwaalweg waren" . Men zou zeggen, dat bet
tweede kwaliJ'k iets nieuws na het eerste kan heeten .
1 Voor de slachtbank den marteldood ereed . lavenals hi . 569, zie aanteeheuin
2 aldaar .
2 Vroeg biJ' tiJ'de.
3 ZiJ', n .l . de beide martelaars namen of scheid van het yolk met vex manor Den
om hen na to vol ren
~, .
+ ))Voor de vierschaar g roetten ziJ' zonder een~ .,ee
verlegenheid de rechters gezamenliJ'k" .
5 ))ZiJ' hoorden het (hun vonni's to geliJ
~ "k" ~; eigenliJk . ))o P denzelfden keer„
Evenzoo in den vol genden
re ~e1 .
~
G R onduit vrjJmuedig,
7 De beul .
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Mijn Heeren wy appelleren
Voor thoochste Recht des Heeren
En wy sullent wel winnen dyer .
Daer ginek Stadtsehrijuer beneuen 1)
Op tschauot aflesen, hoort
Pat niemant op goet en leuen
Tot haer moest spreken een woort
Doen quam Marten Jansen aen boort
Sy schroeyden zijn tonge smertich
Noch sprack by euen cloeckhertich 2)
Dese waerheyt betuych ick voort .
Voort sprack hy, waert niet to degen
Om mijn salicheyt ghedaen
Ick hadde wel het Perdoen vercregen
En veel swaren strijt ontgaen
Maerick heb deft goeden strijt volstaen
En tghelooue behouden mede
De Croon der gerechticheden
Is my nu beregt voortaen .
Voortaen riep by gestadich
0 Heer weest in dit saysoen
My arm sondaer ghenadich
Want ick ben na mijn beuroen
Niet weerdich om v Naem coen 3)
Te lijden met den volstanden
Ontfangt mijn geest in v handen
Riep by in zijn laetste doen .
Doen hebben sy dit gaen wreken
Aen Jan Hendricksen Gods knecht,
Sijn moot verstopt voort spreken
Noch heeft hyt weer wt geslecht ')
Doe sprack hy, nu gheltet to recht
Dit is de waerheyt volcomen
Doe rieper 5) veel, strijdt vrome
Dyer door liep het volck wech s) .
1 No bovendien .
2 Hier wordt dus wel geschroeid, maar het tongschroefJ'e niet toegePast, Alva's
uitvinding naar men zei : de tong werd tusschen de twee plaatJ'es der schroef
vastgezet, de punt met een gloeiend iJ'zer gestreken . Dan was alle sPreken onmoggeliJ'k .
3 »Coen", behoort biJ' ~liJ'den" niet biJ' ))Gods naam" . Evenals bl . 658, aant . 1 .
4Zoo ook no . 8, 1590 : hiJ' heeft 't (den bal of breidel uit den mond uitgewrongen ? uitgeslikt ? Maar is )uitslechten" een woord ? No . 11, 1599 : uy•t gesecht : toch
5 »RieAen er".
~noch" ondanks dien bal heeft hiJ' 't weer uitgesProken .
er velen den martelaar toe6 Met Dbet yolk" dat wegliepo dat
.
~ » ~ laardoor"

Fol . 59 rb .
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Wech namen de Heeren mede
Pit Schaep eert haer wort ontstoort
Maer want haer niemant misdede
So brochten zijt weder voort
Verbonden, verstopt, veramoort
Pat by schier in onmacht swickten 1 )
Do Slager niet langhe en prickten 2 )
Maer hielper hem haestich door.
Door de enghe poorte truerlijck
Sijn sy vroom ghedrongen siet
GFheen laden valt haer moor suerljjek
Maer rusten van alien verdriet
Doemen vjjftienhondert riot 3 )
En eenentseuentich Jaren
Den vijfsten 4) dach Februaren
Is haer Offerhande gheschiet .
Gheschiet na Schrifts oorconden
Godt proeftse als tgout int vier
Ende heeftse weerdich beuonden
En verlost wt alle dangier
Och hoe salich zijnse echier ~)
Pie tot deeer Feest mach comen
En haer hale buyghen ale vromen
Onder Christus Scepter hier.
her mode sluyt ick dese saken
Lieue Vrienden, hout goede wacht
Laet ons noch een weynich waken
Want de Heer coemt onbedacht
Ghelijck een llief finder nacht
Die by sal vinden getrouwe
Daer sal by zijn Feest mode houwen
Wel hem die daer recht op acht .
rieppen : striJ'd v room , kan niet goed de schare der omstand ere zJi n bedoeld maai ,
moat wel aan de knechts van den beul, as n hen die de terechtstelhng hadden
ten uitvoer to leggen, zJ
ijn gedacht . Uit yr ees voor opschuddmg liepen zJ~ we g,
terwiJ'1 de Heeren, bang dat men onder die opschuddmg den gevanen e u1t hunne
g
handen zou bevriJ'den (nontstooren" moat hier )ontvoere n , nontnemen willen
zeggen ,; ik vind hat nergens vermeld } dezen vooreerst meenamen .
l nSwicken" is hetzelfde a1s » swichten" : bezwiJken in zwJi m tiallen,
2 De slager van hat slachtsch aap, d, i, due de beul gebruikte geen langen tiJd
em hem den doodsteek to geven s1'
~ ricken , steken , maar heelp hem haastig door
ziJjn doodstriJ'd heen,
3 Zeker om 't riJ' m voor »telde",
4 Spoedig, eat Iang,

LIJST VAN DE BRIE\EN EN LIEDEREN, 1N Z .
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Lijst
van de Brieven en Liederen,
die in de andere uitgaven van het Offer des Ileeren
met het Lietboecxken voorkomen, maar in die van
1570 worden gemist .
Fen Briefken vanden kinderen an haer moeder [Maeyken
Boosers], bedankende haer onderwijs .
Totten Sangher
Eene Brief van Hendrick Verstralen aen zijn Huysurouwe .
Noch eene brief aen zijn huysurou
iNoch eene Brief aen de Broeders ende Susters
Een Liedeken van Hendrick Verstralen
Eene Brief van Mayken Deynoote aen de Broeders ende
Busters
Noch eene Brief aen de Broederen ende Susteren
[Een Liedeken] Alsmen schreef duyst vijfhondert Jaer
Van eenenveertich vrienden .
[Een Liedeken] Alsmen duysent vijf hondert heeft gheechreuen : Van Gerrit Cornelisz .
[Een Liedeken] Verhoort ons droeuich clagen : Van Jan
IIendricksen ende Marten Jansen

Bl .
626
627
629
633
639
643
646
647
649
654
658

LIJ9T PER LEZINGEN IN DE UITGAAF
VAN 1570 (NA BL. 619 DIE VAN 1578b), VAN WELgE IN llEl.EN
HERDRUg IN LETTERS OF IN LEESTEEgENS
IS AFGEWEKEN .

NB. De woorden hieronder zijn die, welke vo or
de pleats der bed oelde lee eteekens staan .
r

b1 . 61 r 13 v . b, verdriet
n 62 n 11 n n berg
64 n 17 v . o . Middelaer,
„ 68 ,, 12 v . b, bedrenen
„ 73 n 19 v. o . weechskens ,
,, 74 ,, 4 v . b . ion
n 11$ n 7 v, o. woude
» ,, " 5 ,, ,, weerPJ
arti e
» 173 ,, 15 n „ listen
,,
» n 12 n n lest
,, 185 ,, 11 ,, ,, getal .
190 ,, 1 v . b &c End e
n 215 n 8 v . o, eten, verstaet
» 217 n 14 v. b, verstoorde n
n 225 n 2 „ n contrarie,
n 236„ 13 v, o . stil
,, » n 10 „ n stem
,, 267 ,, 10 v. b, onsachtich .
,, 302 » 9 » ,, dit to weten ,
n 305 n 14 „ » waren ,
n 312 ,, 8 v, o. ZUn
J sY,
» 319 r 12 n n Kettt.
,, 321 n 4 n » ontluYct
,, 331 n 8 n n diese aen nemen
„ 352 n 16 ,, n Yemadt
'7 365 ,, 5 v.,
b staet
14
v,
o vermaert
,, n n

bl . 371
n 379
• 381
„ 389
403

•
•

„
„
r
n
n
n
n
,,

,,
»

,,
„
,,
,,

r. 21 v . o . wills .
,, 14 v. b . seyt ooc 2
,, 8 v . o . ouerganekelicke
,, 21 v . b . handelt ?
,, 22 n ,, is , noch,
409 ,, 21 ,, ,, blijcken.
439 „ 5 „ ,, verleyden,
453 '7 7 ,, ,, eomen, die
456 ,, 9 ,,
ghebrocht zijt . Uch
464 „ 16 v. o. vereeecket
467 „ 10 v . b. mijn mijn vleye
537 „ 10 „ „ vermonden .
540 „ 14 „ „ quest
551 „ 6 „ „ rechtevoort .
589 „ 20 „ „ Men lacchende
634 n 11 ,, „ mun zlJn
641 „ 18 „ „ lesum ,
n n „ v. o, vj an en,
n ~, 17 n ,, u lieden
n „ n » „ Heere God
» n 16n n aendoen ,
n n 15 » n Euan ilium
644„ 9 „ „ stain
653 ,, 22 » ,, haer
655 ,, 6 v. b . horn
656 ,, 5 n n gemacht
658 „ 9 ,, ,,
rich,
J

AAN VULLINGEN EN VERBETER3N(iEN .

a men bi : Zie op bl . 624 de oorzaak, waardoor ik verB1. 15 r . 1 v . 0 . voegJ
hinderd geworden ben aan dit voornemen gavofg to geven .
7, 49
luidt bet oP schrift : De bellJ dinghe van Jacques .
lees
Proeven van spelling.
" l 10 ,, 5 ,, ,, v ee
og men biJ : Do arend is in de velksPoezie van then
tiJ d eene gewone aanduiding van den keizer .
7, 182 , ,, ,, ,, De woorden •. „HJ
i .' za1 . . , . oPgnomen"
to schraPPen
e,
om de reden, hieronder bJi' b1, 368 oPgegeven ,
?> 187 >, 4 ,, v oega men bJi' : 0ok e (iroeto 0fferboeken en Van Braght
zeggen alleen n die bet leven heef t ~' e1aten" ; bet lied ,
dat op
o dezen brief volgt, echter (b1
. 19~3 ' r. 6 v . o, ,,die
. Des is Peter verbrand .
vroom aen een Pael heeft gstaen"
a
,, 206 ,, ,, ,, ,, staat : 37 v°
lees : 37 r°
,, 219 ,, 5 v b . (in bet o Pehrift
vog
s
e e men bijJ het woord ,,aldaer" deze
aanteekenin g
Zoo reeds n°, 1 1562 . Dus : to Kortri'k
J + volgens den
iets lateren uitgever . Het lied van een tiJdgenoot
bl . 235 vg,, sluit dat niet buiten, maar vermeldt bet
evenmin uitdrukkelJi.'k . Daarentegen noemt de oude kroniek, ofgedrukt in bet Memorieboek van Gent, It, bl . 268 ,
Gent als de stall, waar 27 Juli 1553 „een herdooPer uYt
Curtricken, genaemt . . . " is verbrand Dit is Joos gewees t .
De Potter, Gesehiedenis van Kortrjk, IV, bi . 100 . Met
de Biblio9raphie„
I P . LXXIX 1552 is d aar eene font
veer 1553 en II P . 720, gof ik dan ook boven bl . 1 7
als Plasts der executie Gent op .
" 260 ,, 9 v o . staat ; behalya bier en fol . 142 v°
i
lees : bebalv e her
en op nog drie Plaatsen : zie de lnleidin9, b l . 35, 36 .
,, 271 ,, 3 ,, ,, In overeenstemming met de vonga verbetering schraPpe
men bier » zie aanteekeni ng 1 op fol . 137 r° " en verbetere
men op r . 2 en 1 v . o, de woorden : „Hiernaar meet enz." .
lees n° . 4
', 337 ,, 1 v, b . in bet oPschrift staat : n°. 3
e e" als asnteeke,, 361 ,, 13 ,, ,, BiJ „vanden Vader enlle den Sone bYd
nin to voe en : Zie hi. 646, aanteekenmg 2
'7 368 ,, 10 v . o . Men schrapp e de woorden , zie dieo . . . . des H eeren" .

aANVULLINC+EY EN VEItBI:'CERINGEN .

Wat hans
t
den ~nhoud van dit dee1 uitmaakt b1eek alien gs
meer ve ll
e n drake in beslg
a te nemen dan zich voora
had laten vermoeden Zoo ben ik wel genoodzaa t geweest mJ~ n oorspronkehJk plan to laten varen e n heb
ik noch van Pl ou ier noh
c van ander e martelaars uit
het Offer des Heeren ook die ryeven aan het einde
van dit eel kunnen opnemen, die elders dan in dat
boekJ'e voorkomen .
Bl . 379 r. 1 v . o • stas t : fol. 317 v°
lees : fol . 219 r°
m dezelfde reden als zoo even iJ bl 368 is oAgegeven
>, 405 21 r, >,
schiaPAa men de woorden . » H et geeia
eh
tweerie . . . .
worden ofgedrukt ."
', 408 ,, 3 » r, v oega men biJ : Zie bi . 656, aanteekening 3 .
r
,, 457 ,, 1 ,, , staat : aanteekening t oA fol . 261 v° lees : aanteekenin ~
4 op fol . 260 v°.
Men voege hierbJi . Zie over dat ,,u, 1 ." als a kortin g
a, 462 » 4 ,, ,,
van „uwer liefde" hi . 633, aanteekening 2 .
', ~-y77 ~, 3 ~, ~, staat : loon des // 1auens
lees : loon // des levees
lees : 12 J'area .
,, 52 1 ,, 2 t v, b . staat : 9 J'area
', 530 ,, 1 v . 0. BiJ to voegen : Zie bi . 658 r . 6 v . b .
,, 544 ,, '7 ,, ,, Achter de w ooi den „AntwerPsch . . . . bi . 114, 121" late
men volgen
Intusschen bhJkt nit dit lied zeif, bl . 547 r . 17 en 19
v, b . (,,op de merct", ,, aen den staec k" dat Willem niet
verdronken is maar verbrand De dichter immers kan
zich niet hebben vergist : hJ~ was er zeif biJ togenwoordig geweest : zie bi . 547 r . 14 v . o ok was z i'n
J lied
1562
en
dus
slechts
reeds in het Nieu Laedenboeckm
twee Jaren na het ~'ebeurde verschenen, oPgeno men . WiJ'
t
moeten this wel aannemen dat 'geen
meer voorkomt
die o Pteekeni n ~ in de rekanin ~ e n van den markgraaf
Antwersch
p Arch2'evanblad, IX bl 121 ; in het boek van
de Vierschaer, t, a . Pbl . lI4 > etaat al1ddo >,executio"
eerst een tJi d lang na het gebeurde en achta1oos is geschied
of dat Gdnard ,,metten watere" las, terwiJ 1 er » metten
v sere" stood . De Groote 0fferboeken hebben „verbrand ."
Dit
' alies gldt ook van Goris en Joachim, bl . 560 .
e,?
gelieve men to voegen : Pit ,,verbrand"
560
5 » ,, BJ i r ,verbrand"
is insgehJks aan het lied, bi . 361, 362, 't welk oo reeds
m 1562 wa s gedrukt ontleend . De rekesingen van den
mark graaf an het boek v an de ierschaer zeggen hier
eveneens ~, verdronc~
ken" an t ,executi o" zonder meer : Antwe r sch Archi evenblad TX bl 121, 122 en 115 ; evenals
4jJ bJi' Willem leermaker doen .
577 en 579 staat in het oP schrift : lijJ
lees : "Ji.'
a,
~, 658 r . 6 v . b . Zie bi . 530, aanteekening 3

ALPHABETISCH

REGISTER .

m . beteekent martelnar (litres) ; het sterretje (*) boven aan een cijfer,
dat het woord in eene aanteekening voorhomt.
A.
A a n d e n k e n afscheidsgeschenk
van martelaars aan de hunnen .
397 411*, martelaars zenden brieyen tot - 378 . 461 . 4?4 . enz .
Abacuc Habakuk • iemand
dle verkwikkingen aan gavangenen brenagt. 214 . 630 .
Abraham en KaerleTanckr e e t m, m . 348 . 556 v.v .
verbrand. 557 .
Adam Pastor. 223 .
Adriaen Cornelisz, m . 17 .
195* . 526* . 578* v . --' tail . 24 .
26 . gebed. 195 v .v, vermaning
aan de vrienden . 197 v .v, belYdinghe. 204 v .v . -- over vlucht
voor de vervolging . 197 v . 201 .
dooP en mis . 212 . 215 . huwehl~
J
en biecht . 213 . -- verveekt oP
schuddinog . 205 . 578 . -- v001 ZiCh•
tig, op oneerli'k of . 203* . 5?9 .
gePJ i' nigd . 208 . 217 . verbrand
195* . 578* lied op _216,526* .
529 v . lied van -- 195* . 490 .
578 v .v .
driaen Pan . m 17 389* 5 66 .
brieve . 342 v .v . -•- -'s vre de

in 't lijden . 32 . 343 v . gepijnigd .
344 . onthoofd . 342'x . 346 v . 373**
lied op - 345 v .v .
A d v o k n a t . aangeboden aan d'A nc h y . 337 . - (en) komen in ketterprocesaen to A n t w e r p e n
voor . 152 . 337 .
A e c h t k e n, van Zierikzee, m . 566 .
onthoofd . 581 . lied op - 581 v .v .
A f v a 1, 101 . 136 . 202 . 247H . 454
(tot de HervormdenY) . 457 .
550 . 565* . 603, pogingen om tot
to bewegen. 424 . 552 . 591°x .
654* . waarachuwing tegen - 637 .
Amsterdam . 82 . 658 . de troebelen van 1534 en 1535 to - 275 .
343 . martelaars to - 17 .78* . 88 .
478. 654 . reactie na 1567 to 478* . - moorddam genoemd . 654` .
A n n e k e n, van Leiden . m. Zie
Annetgen.
Anneken of Tanneken, van
R.oosbroeeke . m, verbrand . 668 .
-'s zingen . 573 . 575 . - aan den
brandpaal oneerbaar behandeld .
576 . lied op - 568 v v .
Anneken Jane, m . 17 . 22 . 26 .
Davidjoriete? 29 . ?0*v .
brief van - aan D . J . 7U'" v . -= e
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testament aan haar zoos, 70 v.v .
verdronken 70, lied op - 75* v .v .
Annetge n SYmonsdr, van
Leaden, m . verdronken . 578*, lied
op -- 526 v .v.

assele. m .
Anthonis van
348 . 556 v .v . verbrand . 557 .
A nt h on isRocke,afvalli g .565* .
Anthonius van hue . disPutee rt met Hans van verdam .112 .
AntwerPe n 62$ .630 . advokaten to
somtijds toegestasn, 152* .
337 . marts1aars to --17 v .126* .
177* . 342* . 367* .373* .443*,521*,
538* . 544*, 552 v 560 . 563*

581* . de schout van --, executeert
to Lier . 568 v .
A P o c r i e f a boeken van het 0 . T .
vee1 aangehaald . 35 .54*, 213, enz .
disu
Put over - tussehen d'A uehY en Lindanus . 302v.
A r e m b e r g , Hertog van . bemoeit
zich met d 'A u e h y269* v .
A r e n d aanduiding van den keizer .
110 . 113v . 666 .

A s s u e r u s van Gheemont, m .
geeft sommigen aan . 152* . 184 . --'s
b etrekking tot J e r, e g h e r s z .
152, 156 . - verbrand . 152* .
Augs burgsche godsdienstyr e d e . 270* .
door
A u s t r u w e e 1, beeld to
Peter B r uYnen c . s,gesehonden . 177* . 183* . 521* .
A u s z b u n d t , D e . bevat vele nit
het Offer des Heeren vertaalde hederen . 38 .75*, 88* . 95*
124* . 184* . 235* . 265* .509* . de

en het L iedtboecxken .489 .
later gebrnik van den - 494.
Avondmaal . 506'x . 512v . Sat1 e r ' s wijze van - vieren . 63 .
oordeel over het - bij J a n
Claeez . 84v . Claes de
Praet . 251, d'Auchy . 272 .
Claesken . 328v . 338 . Hane
d e V e t t e . 352 v . deelneming

van onwaardigen aan het - 598.
613 .
B.
BabYlon .115 .228 592 .-ische
h o e r e . 360, 365, 451 . 453 . 480.
527 van een kerkgebouw .
B a t t e n dominikaan 553
Ban . 37 . 112 247352 623 649* .
Beekum Maria en Ursula
v a n de jonkvrouwen m . m .
Zie Delden
B e e 1 d e n . -- dienst . 601 . - sc ennis door Peter B r uYnen e . s .
177* . 183* . 521* . - storm van
1566) . 463* . 521* 649* .
B e k e e r ~' n g~ he tzelfde als zich
biJ de goedan voegen . 83* .
door het zien van de vervofging
bewei kt . 246 .591*, sleohts
zelden als ommekeer uit een liehtzinnig 1even . 258 . 550* .
Besni" deni s 284 . 349 .351 .356,
403 .
Beul en . Zie cher preehters .
Biecht. 93 213 . 272 .
Biestkens N,drukker van het
Offer desHeeren .$v.v .'van
den BJi' bel . 20 .
B iJ b e l . vertalingen van den
m het Offer des Heeren
gebezigd, Mattheus Jacobs
B l e s t k e n s . 19 v . eigenaardige
vertaling van teksten . 20 . 110.

111

119 . 132 . 379 . 457 . geschil

over eene gaPriviligieerde - uitgaaf met J o o s K i n t . 224 . zuricher vertaling. 281 . - uitgaaf van Rob . StePhanus .
282, namen der -- boeken aan
de V u l g a t a ontleend . 53*, verboden uitgaaf van het N . T . 206 .
208 . de - en 4jJ ne macht om
zielen to doen wedergeboren worden . 175 . 459* .
Biss'choP . Zie Oudste
Bonwen Lubbertsz te a ar-
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lem . dicht een lied op J o r i a n
S i m o n s . 258' . 58?* . - spreekt
bij diene dood bet yolk toe . 587* v .
Brabantech. -e teal . 25* .
rechtsgebrnik. 307 .
B r a g h t, T . van . „De geloofwaardigheid van -" 27 . 127* . 268* .
522` . 534* . 578* . 587* . 612* .
659 . gebruik, door - van het
Offer des Heeren gemaakt .
5 . 8 . 39 . - bevat uitvoeriger
bescheiden
over A n n e k e n
Jane . 70'x . Elisabeth . 91* .
Lyaken . 126 . Jorian Si .
monsz . 257*v . d'Auchy .
268 . Lenaert Plouier .
367' . Clement Henricks .
478` . Maria van Beckum .
510* . - drnkt slechts een fragment of van de belijdenis van
Jan de nude Cleercooper .
182* v . en van een brief van J a n
(xeertaz . 405 .
B r e i d e 1 in den mond . 543 . 565 .
Tong .
575 v .v .
661 .
Vgl .
echroefje .
eater .
Bekend
Brugman,
woord van - 530 . 658 . 667 .
Bnyck, Joost . 478' .
Buys, Willem Jansz ., drukker van bet Offer dea Heer a n . l4 v .v.
C.
trinex . m . 18 .
a lleken
lied op - 591 v .v . 603 v .v .
verbrend 593 . 603* . 606 .
a 1 v " n . 270 . 282, 289 . 292, 300,
h r istus, 18, lied o p -' li'~
deo . 500 v .v . Zie M e n s c h w o rdin g steer .
C l a e s Meester, in het Protes van
MaYken Boosers . 417 v . - bjJ
gevangenneminaen
b to YPe r e n .
604 v .v .
la9s de P r aet . m . 17 . belJi'-

dinge . 238 v .v . -- bekeerd door
bet zien van terechtstellingen . 246 .
over zijn d uop . 140 . 252 . zieleetrijd . 241 . ban . 247 . m e n e c hwording . 250 . Maria . 251 .
avondmaal . 251 . paus, mis, hebzucht der geeatelijgen . 252 .
verbrand . 256, lied op - 253 v.v .
ClaeskenGaeledr .m .17 .268 * .
gehuwd met H e n d r i k E uw e s z . 268* . 324* . -'s belijding
en brieven in n° . 1, 1562 . 324 v .v .
nieuwe brief in n° . 4, 1570 . 10 .
324* . 336 v .v. -'e teal. 25 . innigheid en diep zondegevoel . 29 .
335, blijdechap over hear vonnie . 32 . 336 . - zuster van d'A nc h y . 324* v . - eene ontwikkelde vrouw . 325* . - over hear
geain. 325 .-door G i 11 i s van
A k e n gedoopt. 325 . over doop .
326, mis . 327 . avondmaal . 328 v .
338 . kinderdoop.339 . verdronken .
324* . 341, lied op - 339 v.v .
Clement Dirkez. m . 18 .257* .
verbrand . 589 . lied op - 586 v .v .
Clement Henricksz . m . 17 .
478* . 623* . 654* . brief. 28 .478 v .v .
zwaar gefolterd . 478 . langen tijd
gevangen . 463* . 478* . verbrand .
478 . 482 . lied op
481 v.v . 623 .
654 .
Cornelius Roose, deken van
Bestenne . 223v . 226 .
D.
David Jor i s z . 71* . 223 . 285 .
426* .
DavidJ'oristen.72* .136* .Anneken Jans _?29 .70*v de
Juffers van Bec kum -- ? 29 .
510* .
David van der LeYe n m .18 .
ver rend en h et
et wonder daarbJ .
534, lied op
531 v.v .
D e l d e n J' onkvrouwen van
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Maria en IIrsula van Beckum . m . m . 18 . Davidjorie-

t e n 2 29 . 510* . lied op - 509 v.v .

D e 1 ft . martelaare to - 659 .
woonplaate van A d r i a e n C o rnelisz. 209 .
pienwercken . m . lied op
579 v . levend begraven . 578* .

Dire JanszJ m .195* .204 .212v .
526 . 529, - verbrand . 578* . lied
op - 526 v .v .
Dirk Philips . 407 . 408 . 493 .
646* . 649` .

D o o p . 612 . de gevangenen telkene
near hun gevoelen daarover gevraagd . 36 . - op beronw . 36 .
344 . eisch van bekwaamheid voor
den - . 36 . 122 . zienswijze over
den - van Satler . 64 . Jan
Claesz . 84v . Elisabeth .
93. Jeronimus Segersz .
130 . Peter van Wervick .
191 . Adriaen Cornelisz .
212 . Class de Praet . 252 .
d 'A nc h y . 271 . 280 v .v . C 1 a e sken. 326 . Hana de Vette .
351 . Jan Geertsz . 402v .v.
Mayken Boosera . 413 . de
zaligheid al of niet gewaarborgd
in den - 93 . 381 . de - is bad

E.
E e d . 91 . 110 . 495 . gevoelen van
Satler . 64 . Jooe gint. 224 .
Hans van der Maee . 363 .
M e n n o . 495 . weigering van 367* . 495 . 505* . - verbod ontbreekt waar men het verwacht .
594 . 612* .
voor het eerat
E e 1 k e n m . 17 .
in n° . 4, 1570 . 11 . -'s teal . 25 .
preekt, nog ongedoopt. 431 . overmisen menseh wording .
431 . -'s opgewondenheid . 431 .
587* . -'s vonnis. 430* . onthoofd .
432 . lied op - 433 v .v .
Elisabeth Dirksd .m .17 .431 .
hear geletterde opvoeding . 27 . 91 .
91~, lied van - 91* . voor leeraresse gehoaden . 91 v . 95 . -'s verhoor 92 v.v . gepijnigd . 93v . 96 .
verdronken . 94. 97 . lie d op -95 v .v .
E m d e n . pleats van ontstaan van
Offer des Heeren . 8 .13 . 19 .
39 . betrekking tnsschen de Doope112 v .
gezinden in 't zuiden en
.
239 . 241
Erfzonde . 212 . 280 . 326 .

der wedergeboorte. 284 .451 .k1ok-

ken- 212 . nood- 284 . 401 . 445* .
D o o r n i k. martelaars to
17 .
411* .
Posie (Jacquea). 2G8*v . dezelfdeals Jacgnes d'Auchy .
Douwe Eelkes,pastoorteLeeuwarden . 337* .
Drieeenheid . 495 . 585 . in welken zin de - door martelaars
werd beleden . 35 . 36 . 227 . 406'x .
585, gevoelen over de - van
Jor . Simonsz . 36 .260.(260'0.
666 . d 'A u c h y . 271 . (2710.
666 . Hans van der Mass.
360v . Gielis Bernaerts .
381,

F.

F ~J e . m, 1 7 . voor he t eerst in n° . 4
1570, 11, ---'s tail, 25 . --'s aPover 4jne
J
g ewonden bhdsehaP
J
egecutie, 32 . 431 v . 434 . 587*,
vonnis, 430* . verbiand . 432 v . lied
op -- 433 v .v .
F i l i p S II . belan bgstelling van -in he t Proces van d 'A ll e h Y ,
27 o*
Folteringen . 93v . 167 . 174 .
208 . 217, 364 . 388 . 391 . 396,
407 v, 441 v . 478* . 540 . 654 v .
Franc d e CuYPe r oudste .274 .
Franc I)ammasz, van Bo1s
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w e e r t, m, 18, 495 .
dichter
van liederen, 505*
wegens
eedsweigering gevangen genomen
505* verbrand, 507 v . wonder biJ
s flood, 508 . lied op - 505 v .v .
F r i e S C a taal, 25 26 .438 . 440 .
Friezen Zie Vriezen ,

G e e r v 1 i e t, martelaar to
550 .
Geest, Heilige . 35 . 380 .
451 . enz . - richtsnoer voor ons
oordeel . 304 . - van Vader en
Zoon uitgaande . 135 . 361 . 646 .
Geheimschrift van gevangen
m . m . 628* .
G e m e e n t e . 226 . 261 . 271 . 377 v .v .
gehechtheid aan de d~nheid der g emeente . 31 . 213 . 261 . 529 . 580 .
59 6 v . - zonder vlek of rimpel,
voor het Beret bij J e r o n i m u s
S e g e r s z. 136' . 377 . duitsehe
en engelsche -n in het zuiden .
226 . scheuringen in de - 37 .630.
verzorgt wednwen en weezen .
630 . = waarborgt zaligheid . 381 v.
449 . 455 .
G e n t , martelaars to - 98 . 121 .
187 . 238 . 348 . 516 . 531 . 536 . 556 .
649 .666 .GielieBernaerte,
leeraar to - . Vgl . G i e 1 i e.
Gentsche pacificatie. 14 .
Gerrit Cornelisz . m .18 .voor
het eerst in n°. 6, 1578b . 12 .
gefolterd . 655 v . verbrand . 658 . lied
op - 654 v .v .
Gevangenisaen . Niet altoos
etreng. 123 . 126* . 129 . 397 .448'x .
463 . 638 v .v . voorziehtigheid in
het eohrijven nit de - noodig .
204 . 628' .
G e v a n g e n e c h a p (langdnrige) .
126* . 270 .348* . 463* .478* .659* .
Geuzenjaar . 497 . Vgl . Beeldenstorm van 1566 .
Gielie Bernaerte . m . 17 .342 .
II .
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brieven van - 373 v .v .
leeraar
to Gent. 373* . 387 . -' uitvoerig bijbelgebruik . 29 . 375 v .v .
' innige liefde tot de gemeente .
381 v . - vermaant tot gaetvrijheid en milddadigheid . 35 . 390.
over het avondmaal . 378 . gepijnigd . 388 . 391 . raadt aan diepunt met geestelijken to weigeren.
389 . onthoofd . 373* lied op
390 v .v .
GieliaMatthijez .m .l7 .leeraar
to Middelburg . 448 . 450 . 476 .
herinnert aan vroegeren overdaad . 27 . 461 . - legt nadrnk op
aalmoezen geven . 35 . 459 v . waarechuwt tegen afval tot de H e rv o r m d e n(?) . 448* v . 452 v .v .
s executie lang uitgesteld en
in 't geheim geschied, 463 .
onthoofd 448' . lied op - 475 v .v.
ielis van Aer de,c,smm
to Lier verbra nd 568* . - zmgen psalm 41 . 573, lied o P
568 v .v .
illis van Aken . 37,130, 207 .
214* . 223 . 274. 565* . _'s ongeregeld leven . 247 . had Cla e s ken
gedooPt . 325 . 327,
o nthoofd .
247* .
Gielis v an Guss em e . m . 18 .
verbrand . 536* . lied op -o 535 v,v.
oebens
'oosse n, emdenache drukker van het 0 f f er flea
Heeren? 13 .
Goris van Lier, m, levend verbrand . 517, lied 0P - 516v,Y.
Goris Leers e, m, verbrand,
561 . 667, lied op - 560 v .v,
Goyvert Mert e n s, m, verbrand . 568*, lied 0P - 568 v .v.
r i e t k e n van Lier, m . 1evend
verbrand . 517 . lied op -- 516 v .v.
GrG r'etkan
~
Bo naventuers.
Zie Margriete van Hall e,
rouwell Bernard . domeni kaan te Zwolle 511 .
43
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674
H.

98* . 100, 490 568 v .v . ge •
vangenschaP . 102 v .v. 's nitH a a g , d e n, martelaars to - 393 .
dagende
brief aan de overheid .
~
422 .
113 v .P, verbrand . 98*, 123, lied
H a a r 1 e m, martelaars to -257 .587 .
op - 117 v .v .
Habakuk . Zie Abacuc .
H e i 1 i g a n • vereering van - door
H a g e p r e e k e n onder de DooPsS a t 1 e rvordeeld
ero
. 64, het slapen
der - vromen . 354 . 362 635* .
gezinden . 102v . 246 .
Hans Alenson, over de uitla- Hendrik Alewinsz
J
• m .463*,
tingen in gedrukte brieven • 235* . Hendrik van Arnhem, oudHans of Jan de mit . m . 348 .
ste . 510* .
526 v .v . yerbrand 557
Hendrik Beverts . m . 151 .
Hans de
ette. m . 17 .25* .
152* . 172, Brief van Je r o n ibehdingen
348 v .v . - verzoekt
musSegersz aan-168 .
.v
v
J
van z9"n brief afschriften to laten
verbrand . 175 •
waken . 22 . 355 . -'s medeslacht- HeYnric Dircsz m.l95* .204
offers . 348 .556 •l ied oP- c, s. 348* .
526 . 528v . verbrand . 578* . lied
355 v,v. 556 v .v. - over kinderop - 526 v.v .
dooP . 349 . 351, beamdenis
.
351
.
Hendrik
Euwesz m, echtgeJ
avondmaal . 352, m e n s c h w o rnoot van Claesken . 268* . 324 .
d i n g . 353, celibaat . 354 . ziele330 . 336 v. - kan niet lezen .
slagP . 354 . - buiten de kerk ge329 . verdronken . 341
trouwd .350, yerbrand .557
Hendrik Maeischa1k . m .
Hans Keesc 0oPer of Jan652* .
nin
B
u
e
f
kin,
m
.
17,
brief.
H
e
n d r i k N. ontsnapt uit d e geJ
J
121 v .v . brief aan de overheid van
vangenis . 603* . 605 .
102 . -'s gevangensehaP. Hendrick
erstralen m .
103 v .v. 107 . 121 v .v. over de
17, voor het eerst in n° . 6 1578b
mis. 121 . 124 - yerbrand . 123 .
12 . 21 v 37, 621 v .v .
s brielied op - 124v .
yen . 628 v .v . - vermaant zi J ne
Hans van der M aes of Vervrouw toch niet to hertrouwen .
m e e r s c h, m . 17, behding
.
633 . 637 v . - niet v4j
J
J van wraak358 v .v . - over de waarheid
zucht. 528* . 644 . -'S slimheid .
van het Evangelie . 358 v, mis,
631 . -'sgeheimsehrift. 628* . 633
359v, drieeenheid . 360v .
liederen van 628*, lied op menschwordi ng .361vs
ver643 vv .
riJ zenis der floode n . 363, ouder- Hendrik van Vreden oudflow der herdooPJ erg • 360. gePi"Jste . 274 .
nigd . 364 . lied o P -- 364 v .v .
Herman Timmerman, m .
Hans van verdam m 17
oudste . 623 . 649*
-'s taal . 24, belJl" ding en brief . H e r v o r m d e n 103* . opkomende
98 v .v . -'s sterfjaar . 569* . - verbeweging der - na 1563 .31 .258* .
zoekt ziJ n brief door te z enden, 22 .
261 . 394 404 448 454* .497,
112 .-'st as1 . 24 . - offensief t egen
538,
acramentarissen .
de r o omache kerk 29 . 30 . H o b o k e n . 183* . 583 .
98* . -'s verlangen n gar den mar- Hoopken, Cleyn . - het kentellood 32 v. 98* . lied van
merk den ware chriatengemeente .31 .
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143 . 261 . vermaning om zich bij
het - to voegen . 73 . 76 . 81 . 261 .
H u w e 1 ij k voor de gemeente . 127* .
156 v . 350 . 462 . 635 . zienswijze
van d'A u c h y over het - 272 .
vin Jan S c h n t. 614 . verbod
van prieeter- 213, 354 .
Ii n y g e to Middelburg . 469 .
J.
Jacob Peeters, m .177* .
Jacob
Pillebout . m . 348 .
556 v,v . verbrand . 557 .
Jac9uesd' AuchYD oaie .m
17 v,
a taal 25 269*, -- man
van deftigen stand en breede kennis .
29 . 270*, 309, - kept zuricher
ti ertaling van het N T, 27 . 270* .
281 . - lang gev angen gehouden .
270* . 463*,_broeder van 1 a e aken .27 0* .324* .--V anAremb e r g en F i l i p 8 II schri'ven
over
J
---269*v .-doorLenaertBouw e n s gedoopt . 276 v- verraderlJi'k gevaagen genomen . 268* . 320 .
608 v.v . liederen van -- 268* v.v .
608 v .v . -'a bekentenisse des geloofa 268 v.v . relaaa van -'a verhooren belJi'dinge . 273 tot 320 .
- over kinderdooP . 270 .280 v .v .
dooP bJi' wadergeboorte . 271, 284 .
drieeenheid .271, 271* .660 .
menachwording . 270 . 301 .
310 v, mis en avondmaal . 278 .285
tot 293, verzet tegen de overheid .
273, erfzonde. 280 . besnjdenia . 284 .
- verwerPt het ezag
der kerkvag
data . 283 296 -'s waarschuwingen aan Lindanus . 308 v .
over den eiach van onberiaPe1" k
heid in g e eate ~ken, 312 v .v . 0ver
Menno en Lenaert Bouwens . 316v .v . -'a bei
1J"ding nit
het Fransch vertaa1d . 320 . had o P
320 v .v. -- verdronk en, 32 ,
341 . 608* .
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Jacques d e Ror e, m, 622 .
J a n 1 a e a z, m, 17, -'a brieven
78 v .v . - liet ears boekJ'e van
Menno drukken . 26, 27 .78 .87 .
' eenvoud . 29 . - dringt bovenal
aan op rechtachapenheid en tot zich
bJi.' de goeden to voegen . 34 . 78 .
86, enz, -- verzet zich tegen 't verhooi in eene onvoltalliga achePenbank, 86, 89 . -' vonnia . 86 v .v .
onthoofd . 88 v, lied oP - 88 v .v .
J a n f l e e r e n of Taamaker . 568* .
Jan d e oude leercooPer .
m, 17 --'a bakentenia alechta voor
ears deal oPgnomen
e
. 177*, 180 .
2*_'s beeldenschennis met P e, .) . 183* .521* .
terBrnYnen ca
vrouw .
--'s vex•maniag tot 4jne
J
523 . verb rand, 185 . lied o P
184 v .v . 521 v .v .
r ooc k monnik . 111 .
Jan de
J a n D o o m oudate to Haarlem,
534* .
Jan ee r t a z, m, 17, brieven .
393 v .v . -- voor het eerat in n° . 2
1566 . 9 v .v . 394*, - kept LatJi.'n .
27 . 393 . 407 - druk bijJ belgebru ik . 29 . - verlangt naar en
brandataPeh 32, 408 .- schrJi'ftrant .
393* v . - brief aan den l u t h e rschen PaP
e .36 .398 tot 404 • daze
onvolledig oPgenomen .394* .404*v .
667 - gePJi'nigd . 396 . 406 v .v .
zendt 8ecerJi'en tot eene gedachtents . 3P97 . over nooddooP . 401 .
kmderdooP en beamJ.' dame . 402 v .v .
derde brief voor 't eerat in
n°, 41570 . 405*, boeken aan ofg enomen, 408 verbrand. 393 .
lied op -- 408 v.v .
Jan Hendrikaen, m, 18, voor
hat eerat in n°. 5 1578a . 11 v,
zJi ne exammatien . 658 v .
oP acheddig
n
bJi' -'a executie.
661 vv erb rand, 659, lied o p -658 v .v .
Jan Ja c o b s oudate . 493 .
A
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Jan Janez . van Delft verraadt Adriaen Corneliez .,
maar betnigt schaamte daarover .
205 . 207 . 215v .
Jan Janez . Brant . m. - zeldzaam voorbeeld van ongeregeld
leven voor de bekeering . 550. verdronken . 551 . lied op - 550 v .v.
Jan Lievene. m . 521* .
Jan S c h n t . m . 18 . 490 .
behandelt alle geloofevragen, die in
geachil waren, behwlve den e e d .
612 v .v . onthoofd . 611* . de rechter van - gestraft . 612* lied op
611 . lied van - 611 v .v .
Janneken, vronw van Hendrick Veretralen . 629v.v .
647 .
Janneken Egh~ls of van
H o u t e. m . 18 . 567 . 568* . verdronken . 553* • lied van - 552 v.v .
Jannetgen Matthijsdr, m .
578* .
Jannijn Buefkijn, dezelfdeals
Hana Beeecooper .
Jeronimne Segerez . m . 17 .
brieven . 126 v.v . -'s innigheid . 29 . - verlangt near de egecutie . 30 . 143 . 151 v . 159 . huwt in de gemeente . 127 . 156 v.
waarschnwt tegen valeche profeten . 136 . 146 . - over mis. 129 .
doop . 130 . bekeering enz . 136 v .v .
wettige zending der predikanten .
158 . gepijnigd . 167 . 174. -' krankheid . 170 . verbrand. 126* . 175 .
lied op - 173 v .v .
Joachim Ooms, m . 18 . verbrand . 561 . 667 . lied op - 560 v .v .
Joos de T ollenasr . m . 16 .17 .
622 . 625 . noem t het Offer des
H e e r e n in een zijner brieven . 5 .
J o o s S i n t . m . 17 . -'s taal. 24 .
'S strijd en blijdschap in zijne
gevangenschap . 219 . 220. - verhoord door Ronsse en Polet.
220 v .v .
over overheid . 221 .

kinderdoop, kerk, kerkvaders . 222 .
menschwording.223 .233v .
esd . 224 . M a r i a. 224 v. bijbel .
225 . mis en oliesel . 233 . - weigert over zijn doop to spreken .
223 . v. - vraagt openbaar dispnnt. 230 v . - over de bevoegdheid zijner rechtere . 231 . verbrand .
237 ;teGent.666 .(teHortrijk .
219 . 230 .235* .) lied op - 235 v .v .
Joos Verbeeck . m . 18 . oudste.
diep betreurd . 538* . - gefolterd . 538* . 540 . 544 . levend verbrand . 543 . lied op - 538 v .v .
Joos Vermeeren . m .ZieJoos
Verbeeck .
Jooet Bnyck . 478* .
Joost Joosten . m .561* .
Joost Verkindert . m . 622 .
Jorian Simonez .m . 17v .brieven . 257 v .v . - oordeel over kerk .
31 . 261 . drieeenheid . 36 .
260. (261*) . 666 . - verbranding
van zijne boeken door het yolk verhinderd . 257 . 590 . - eertijds van
lichtzinnig gedrag . 258 . - dringt
boven alles aan op rechtschapenheid . 259 v.v . 263 v .v . verbrand .
265 . 589 . lied op
263v .v .587v .v .
R.
K a e r 1, van Yperen . dezelfde als
Lanwers van de Walle .
m . verbrand . 603* . lied op
603 v.v .
KaerleTanckreet .ZieAbraA
ham
galvijn. Lie Calvijn .
K a t h e rj n, van Lier . m . t o Gent
levend verbrand . 519 v .v . lied op
516 v.v .
S e i z e r . wederpartij van de ketters . 109 . 118 . enz . - onze overate
alleen near het vleesch .107 .112 .221,
589 v.v. -'e plakkaat tegenover
hey bevel soda gesteld . 304 . enz .
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- aangednid door „de - arend" .
hat N . T . aanbevolen . 368 v.v .
666 .
Lenaert Bonwens . bij marts
geiaer van sane r ederijtelaare bekend. 37 . enz. - van
kerskamer. de man van AnSommelsdijk afhomstig . 317*,
neken (Tanneken) vanRoosdoopt d 'A n e h y . 270* . 276v .
broecke, m . was - 574.
280 . - door dozen voor onberis$ark, roomeche. komt bij de
pelijk van leven gehonden . 317 .
martelaara zelden to sprake . 30 v.v . Lenaert Plonier . m . 17 . 495 .
oordeel over - 92 . 183.22L . 242 .
552 . 567 . 568* . -'s testament .
249 . 359 v. nienwe etrooming in
367 v .v . andere brieven van de - 448 v . 452 v.v .
(368* .) 667 . 's e e d s weigering.
Kerk, ware kerk . gehecht495 . bijzonderheden omtrent
heid aan de eenheid van de
en 4jne familie . 367* . - veren afkeer van sectarieme. Zie
dronken . 367* . lied op - 371 v .
Gemeente en Sectarisme . Leuina (Ghyseline) . m . 18 .
K erkvadere . 222 . 249 . 283.
verbrand . 534, wonder bij hear
287 . 296 . 299 . 360 .
dood . 534 . lied op - 531 v .v .
Kloostergeval van 1558 to Liedtboecaken,tracteronLeeuwarden. 314.
do van den Offer des HeeK o r t r ~j k, martelaar to -. Zie
r e n , H e t. 38 v. 487 v .v. somJooe Hint.
mige liederen uit - in hat duitsch
- vertaald. 38 . gezangwijzen in
- 39 . liederen van - in proza
overgebracht door hat G r o o t
Lanwere van de Walls, de0 f f e r b o e k . 39 . - bsvat ge.
dichten of van ooggetuigen of
zelfdealsgaerl vanYparen
althane van tijdgenooten . 490. 491 .
L e e r a a r (s) . 387 . 390 . 450 . 454* .
457 . - naam voor paetoor . 506* .
some van martelaars zelven . 490 .
Leeretellige formnles ko- rederijkerspoezie . 492, een enkel
lied nit - lyriech . 492 . - gemen zelden voor. 34 . 35. 135 . 258* .
dicht om gezongen to worden. 493 .
360 v. 448 . 449* . 646 .
godedienetige richting. 494 v .
L e e u w a r d e n . martelaars to
groote bijbelkennis der dich91 .260 . 324* . 430 .437 .505 .608* .
tere van - 496 . oordeel der dichklooatergeval van 1558 to - 314 .
tera van - over de vervolgingen
L e i d e n . martelaare to - 195 . 526 .
en eigenaardige kleur van huu
578 v.v . dwaling ten opziehte van
geloof in de toekomat . 496 . 497 .
het sterfjaar van de martelaars
246* . 516v.v .
to - hereteld . 578 .
L i e r . martelaare to
L e k t u u r . 646* . Broederlijke ver568 v.v .
eeninge. 62* . - Geestelijk liedt- L ij d e n . doel van hat martelaars
33 . 170. 388 . 458 . 464. 637 .
boecaken. 71* . - 600 ega. van
een work van M e n n o voor J a n Lijsbeth Dirked . Zie Elisa.
beth
C l a w z . gedrukt . 78* . 87 . - boeLijebeth
Piersins. m .18 .door
ken van Jor . Simonez . 25?* .
den beul emadelijk behandeld . 536 .
geechriften van M e n n o en
verbrand . 536* . lied op - 535 v .v.
D i r k P h i l i p s. 408 . SouterJie4ekene van 1540 . 573*, r- pad Lijsken Dirhs . m . 17 . vrouw
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van Jeronimne Segersz .
126 v .v . brieven van - 154 v .v .
verlangt near glen dood . 163 . na hare bevalling levend verdronken. 126* . 176 .
Lind, Eeaias de . zoon van
Anneken Jans, m . 70* .
L i n d a n n e, inquisitenr. verhoort
d'Anchy . 269*v.v .en Claesk e n . 326 v .v . - zijne zonderlinge onbekendheid met d'A uc h y' s gemesnte. 270* . 4jne onmatigheid. 294 .
Lucas Lambertsz ., vanBeveren, genaamd Bestevaer. m .lotgenoot van Jan C 1 a e a z . 86 . 88 .
onthoofd . 78'x .
L u t h e r a n s n . 103* . 301 . 394 .
423* . - onvriendelijk beoordeeld .
31 . 261 . 518 0 . - Been broedere.
401 .

M :ieyken, vronwvanLenaert
Plouier . 367* .
Maeyken de Catte Jooadr .
m . 566 . verdronken . 581* . lied
op - 581 v .v .
Maeyken de Corte. m . 566 .
verdronken . 581* . lied op
581 v.v .
M a e y ken H o c g . m . verbrand .
603'x . lied op - 603 v .v.
Maeyken, Onde(Sprincen) .
m . 566 . - verdronken . 581* . lied
op - 581 v .v.
Maeyken Wens . brief van
de tnige nog bestaande aatograaf
onder de martelaarebrieven . 23. 27 .
Maeyken . ZieverderMayken .
Magdalena Andriesdr. m .
566 . verdronken . 581* . lied op
581 v .v .
Mander, Barel van . heefteen
lied van d'A n c h y vertaald .
268* v .

M a r i a 64, enz . -- moe er en
maagd. 224v . 251 . 414 .
Maria van Becku m, m . Zie
Delden.
Albert Dircks
Marcus
burgemeester van Amsterdam .
478'x . 482 .
Marcus de Smit, m . 348, bi'J
zone gevangenneming nog ongedoopt. 349 . verbrand . 557 . lied
op - 356 v .v.
Margriete van Halls of
Grietken BonaventnersB
m . 566 . onthoofd . 581* . lied op
- 581 v.v .
Mariken . m . Zie Marijtgen
Adriaensdr.
Maniken(Marij tgen)Jansdr .
m . verbrand . b78* . lied op- 579 v .
Mariken Vlaminz, m . hoogbejaard . 571 . verbrand . 568* . lied
op - 569 v .v.
M a r y J o r i s, lotgenoote van J orian Simonez . 263 . 590 .
in de gevangenis gestorven . 257'x .
M arijtgenAdriaenedr.578* .
579 . 580. levend begraven . 578'x .
liederen op - 526 v .v. 578 v .v.
Martelaars .hnnatand .27 .411* .
574** rechtsehapen levenewandel
der - door rechtere erkend .247 .
275 v . 313. vinden bij deze deernis . 415 . 470 . 478 . aandenken aan
397* . 411* . bejaarde - ?8* .
566 . 571 . 'zielestrijd van - 33 .
219 . 241 . , 445 . opwinding van
431 v . doodstraf van
verzacht. 426 . verzwaard . 432 .
517 . zie Breidel.
TongS c h r o e f j e . - in 't geheim gedood . 231 . - kennen dikwijle den
naam noch van den ondste die hen
had gedoopt noch van andere broeders en vermanen de hnnnen niet
veer elkanders naam to vragen
opda,t niemand gevaar zou loopen
van op cue pijnbank anderen aan
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to geven. 105 . 203 . 208 .214 . 249 . Matt heus Panten, Zie Panten,
brachten waarechijnlijk soma
liunne goederen in tijde in veilig- M aYkenBoosers .m, 17 v, hare
brieven meegt aan hare kind ren
heid . 27 .367 * . - achtten het Chrisvoor bet erat
e
in n° 2, 1566 .9 v .
tendom gelegen in een rechtscha394 , 411 v .v. haar taal en stand .
pen wandel en in het krnie to
24 411* . brief van de kinderen
dragen . 34 . 35 . 495 v .v. een enkele
van - 411 621 . 625 v . reliek
der - is een meer leerstellige
van - nog voorhanden 411 ~~ .
geest. 35 . 258. 448" v . het geloof
ePi nigd,
der - aan vergelding vrij van
gJ
. 412, over dooP en
menschwording. 413, mis
wraakzncht : zij hopen op bekeeen M a r i a 414, - verbrand,
ring van hnnne vervolgers, 496 v .v .
411, 419, lied op - 419v .
maakt
hierop
enz . ; ~~n van de M aYken DeYnoots, m . 17,
eene nitzondering. 644 .
621 v .v . 644, brieven van
Martelaars, brieven van .
646 v .v, deze brieven voor het
door hen tot eon blijvend aandeneerat in n°, 6, 1578b. 12 .621 v .v .
ken voor de hnnnen geachreven .
370. 378 . 642 . enz . martelaars M a y k e n F 1 o r i s m 348, 556v .v .
verbrand, 557 .
verzoeken zelven van hnnne brieMa
yen afechriften to laten waken of
Y ken Pietersdr vrouw
Willeboort
orne.
22
.
113.
253
.
van
die rond to zenden
l i e z, ontslaen
en
later•
gevlucht
.
462, echtheid en ongeechondenheid
g
463*, 469 .
van de -, die in drak tot one
gekomen zijn . 23 tot 27 . Vgl . Menno Simons . 37, 274 .300v .
389, 399* . 430* 646*, 649* .
Weglatingen .
blijdschap
we~
rk'e van - door J a n 1 a e s z .
Martelaarschap,
verePreid.
2?, 78*, martelaars kenover aanetaand - 32 . 143. 151 .
.
344
.
388
.
nen
37
bJi' Ro n s s e bekend .
159 . 163 . 220 . 336
224, boeken van - door een in431 v . 434. 560 . 573 . 587 . die
quisiteur gelezen. 389, taal van blijdechap verklaard . 33 v . ; maar
25, oordeel van d 'A u c h y over
ook zieleatrijd bij het - en deze
316 v . 318 . naar - wordt gediep beklaagd . 32 . 33 . 241 . 538
vraagd . 407 v, liederen van - 493 •
563 . 628 v.v . sommigen zien tegen
's ziensw"~ ze over den e e d . 495 .
het - op en achten niet ieder
over menschwording . 310 v .
daarvoor geschikt . 334 . 496 . 624 .
Marten .Jansen . m . 18 . voor Menschwordin bgsleer . 36,
495 . 599 . 659*, voor het eeret b"'a
het eeret in n° . 5, 1578a . 11 v
Peter van Werviek, 191*,
opechndding hij zijne erecutie .
oordeel van J o o s K i n t, 223 v .
661 v .v . - verbrand . 659 . lied
233v . Class de Praet. 250 .
op - 658 v.v .
d'AuchY, 301, 310v . Hans
Marten du Petitz . m . 177* .
de Vette . 353 . Hans van
Massaert . verhoort May ken
der Maes, 361v . MaYken
Booeere . 415 .
Boosers .413v . Eelken .431 .
blattheus Jacobs, drakker
J d n S c h u t, 613 door de latere
van het N . T . 20. de belijding van
e
p
h
a
n
u
s
aan
de
uitgaaf
van
W a t e r l a n d e r s niet aangeno9t
men. 234* M e n n 0 's zienswiJ ze
- ontleend . 20 . 56* .

sso
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over de - 310 v . plaateen over de
- weggelaten . Zie W e g 1 a t i n g .
M i d d e 1 b n r g . martelaare to
448. 450.
Michiel AT. m. 15 . 624 .
M ichielSatler.m.l7 .de ~dnige
niet-nederlandeche m . in het 0 ffer dee Heeren, - 62* . belijding . 62 v .v . nit het dnitsch vertaald. 62* .-' vonnie. 67 . verbrand .
67 . lied op - 67 v .v .
M i e r t g e n, m . 348 . 556 v.v . na
hate bevalling onthoofd . 348` .
559 .
M o n n i k e n d a m . kweekplaate van
Anabaptisme. 423* .
M u n s t e r, het rijk der Wederdoopers te, in 1534. 116 . 129* . 206* .
225 . 273 . 275. 343.
N.
N a e n k e n . m, to Lier verraden .
516 . levend verbrand. 517 . lied
op - 516 v .v .
NeelkenJacope. m .,vronwvan
Adriaen Pan . 342*.-bevalt
in de gevangenis . 346 . verdronken .
342 . 346* .
Nieu Liedeboek . 257* . 269 .
500* . 531 . 538' . 544* . 556*.
560* . 563* . 579* . 581* . 603* .
667 .
Nieuwenlande,
Willem
v a n . verhoort H a n s v a n
Overdam . 111 .
N o o d d o o p . 284 . 401 . 445* .

o.
Offer desHeeren Hot isde
oudste verzameling van doopsgezinde martelaarsbrieven .
3 bekendheid met -- van de l6 de tot
de 19ae eeuw . 3 v .v . beschri'vin
J g
van de elf bekende uitgaven van -6 tot 18, keuze der martelaars, in -opgenomen 20 v. 28 . 622 v . her-

komst van zijn inhoud . 19 v .v .
betrouwbaarheid daarvan . 21 . 27 .
teal . 19 . 24 . 26 . spelling in 7 . 8 . 41 v .v . doel, dat de verzamelaars van - hebben gehad.
27 v . 37 v . doel van dozen herdrnk. 4. 39 v. godsdienetige denkbeeiden van - 29 v .v . laat eon
gedeelte van een brief weg . 182 v.
Zie Weglating .
Offerboek, Groot. 5 . 8 .
maakt van de liederen nit hot
Offer dee Heeren en hot
Liedtboeczken verhalen in
proza . 39 . - laat vier plaatsen over
de menechwording weg. 234 . 250 .
311 . 431 . - bevat dikwijls moor
brieven en uitvoeriger berichten
dan hot Offer dee Heeren.
126* .

182* .

257* v. 268' v .

367* v . 394* . 478 . 652* .

658* .

195 . 269* . 337* . 358 .509 v .
522* . 534* . 547* .

578* . 587 .

591'. 603* . 611* . 649` .

Ontwijkend antwoord en
andere voorzichtigheden van martelaare 203. 207 . 579* . 631 .
U 1 d e h o v e, de pastoor van
verhoort d 'A n c h y. 337 .
Uoatland en Oostereche
teal . 25 . 70* . 278 .
Opechudding, door deeaecutie
van martelaars v eroorzaakt. 205 .
257 . 463 . 482 . 578 . 590 . 66 1 v .
231 (heimelijke
vrees voor
verdrinking) .
Ondste of b isachop. de naam
komt in hot U f f e r d e s
H e e r e n niet voor . 37 ; wel ~~nmaal inhet Liedtboecgken .
37 . 538 . -n alleen bevoegd om
to doopen . 122* . - moat onetraffelijk wezen . 53$ v .
Outerman, Jaques, ondate .
voornaamete verzamelaar van hot
eerste Groot Offerboek,
182* . 311*.
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O v e r h e i d. tegenstand tegen de ~
vrouw . 437 . friesche teal van --- ongeoorloofd . 273 . gehoorzaam26 . 438 . 440, gepijnigd . 441 v .
heid aan de-614 .115 .211 .272 .
vonnis van - 43r** verbrand .
442, lied op - 441 v .
de - ontziet den eerbied van het
yolk voor martelaars ; zie 0 p- 1'ieter Matthijez . m . 578 .
schudding .
Pieter Titelman, deken van
Ronsee . Zie Ronese .
Pieter Willemsz .Bogaart,
P.
ondste . 493 . 498 .
Panten, Mattheus of Re- Pleunie van den Hoevele .
meusm
m . altijd semen met P e t e r
m . 17 . brieven van en aan
15 .
B r u y n e n genoemd. 177* . 180 .
21 . 624v . 666 .
182 . 521 v.v . beeldenschennie door
P a n t h e i s m e . 423 . 425 . 426* .
183 . verbrand. 185 .
Pastor . Zie Adam Pastor .
P o 1 e , kardinaal. 312* .
P ans . 112 . 183. 221 . 231 . 252 . Polet (Johannee Pollet?) .
314. 41 4 .
kannnnik . 2l9 v .v . 228 v .v
Peecke Vulckes. m . 269* .
Proentgen . m . vrouw van
Peter Bruynen . m . 17, wordt
Kaerle Tanckreet . 348 .
altijdmetJan de oudeCleer556 v.v. verbrand . 557 .
cooper en Pleunie van
d e n H o e v e 1 e semen genoemd .
177 .521v .v . brieven van -177v .v .
ui ~
rJ" n Ja n s z m, 478* .
- ongeoefend schrijver. 29 . 180 .
offensief tegen de kerk . 30 . 98 .
R.
beeldenschennie door - 177* .
183* . 521 v .v . gepijnigd . 181 .
R e 1 i e k . martelaars - 411*,
verbrand. 185 . lied op - 184 v .v . RiJle
of RuPe lmon521 v .v .
. martelaars te --17 .628, 638 .
d
e
Peter C oerten .m .348 .556v.v . Ronssedeken van Pieter Tiverbrand . 55 7 .
t e 1 m a n . 25* . ondervraagt P ePeter de Backer, dominikaan,
ter van ervic 191,Joos
verhoort C 1 a e e d e P r a e t .
K i n t. 219 v .v. 226 . 228 v,v .
242v . Hana de Vette . 349v .
Claes de Praet. 244v .v .
Peeter van den Broecke .
Hans de Vette . 349 vv . 355 .
m . 521 .
Hans van der Maes . 358 .
Peter van Wervick, m . 17v .
R oose Cornelius, Zie Cor24 . 494 . lied van - 18?* . 594 v .v .
n e ius .
brief van - 187 v .v . over mon- Ro ttenburg . Michiel
atnikorden . 190 . de kerk . 597 . deel1 e r m, to -- 17 . 62,
neming van onwaardigen aan het
o t t e r d a m, martelaars to
avondmaal . 598 . m e n s c h w o r- R
17, 70.
d i n g. 599 . beeldendienst . 601 .
verbrand. (190 .) 193 . 666 . lied op
S.
192 V.v.
Peter Witees . m . 17 . 24 . 25 . Sacrament van de ,m ie . 64 .
beli,jding en vermaning aan zone
92 . 121 . 124 . 129 . 191 . 233 .25 2 .
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278 . 285 . 293 . 327 . 351 . 359v .
414 . 423 . 431 . 437 . 527 . 588 .
Sacrament dee diesels. 64 .
233 . 425 .
Sacramentisten . 136* . 538 .
Salo me. 223 .
Satler . Zie Michiel .
SchepeII en . 86 . 89 . 243 . 248 .
Scherprechter .432 .549 .536* .
549 . 551 . -s bomoeilijken de veroordeelden. 536 . 5'I6 . bemoedigen
deze . 42L* . 426 . 428 . de - spreekt
E l i s a b e t h voor. 93, zninigheid
van -s . 508 . 534 .
S e c t a r i s m e. afkeer van - 31 .
213 . 261 . 529 . 580 . 596v .
Sijnken Potvliets . gevangen .
604. afvallig geworden . 603` .
Spelling in het Offer des
H e e r e n . 7 v.v. 41 v .v.
S t e p h a n n s. m . 17 . t57l
verhaal
over - uit het N. T, ontleend
aan de nitgaaf van M a t t h e u s
J a c o b e. 20.56` . lied op - 60 v .
Steven Claeaz ., burger van
Leiden . 209 .
Sylvins, Stephanus . 337* .
T.
Tannek e n vrouw van H a n s
d e Sm i t a m . 348 . 556 v .v .
na hare beva llin aa onthoofd. 348* .
559 .
Texel om streeks 1 564 vol ketteriJ' • 394*, 406 .
Than, het t e e k e n . in davidJ'oriste geschriften . 71 . 72 . 76 .
Theod0s i u s keizer . 304v .
aestene m .
The unis van
erbrand
.
603*
.
lied
op -- 603 v.v .
v
T hJi s Jo riaensz, m .622 .
Thomas van Imbroeck, m .
21 .
Timmerma n . Zie Herman .
rongsc hroefJ e 565* . 661* .Zie
BreIde1 .

TurkenT

men mag de - niet be~
striJ den . 63 . 130 . 290 .
Twisck, Pleter Jansz .235 .
269* .
U.
Ursula van Leckum m . Zie
Delden .
V.
Vagevuur . 414 .
a i 11 e , d e l, raadsheer to Leeuwarden . varraad t d'A u c h y . 608 .
heeft een JammerhJk uiteinde . 268* .
Vasten . 272 .
Vee1derhande Liedekens .
18?* . 206* . 494 . 505* 509*, 548* .
556* . 568* . 587*. 594* . 611* .
Vergelding,
straffende .
~enigv oorbee ld van verlangen naar
voor vervolgers . 644 .
e r r a a d aan martelaa rs gaPlee bgd .
102, 104v . 152* 205 . 207 . 216 .
268* 348 .516 .556* . 582 v . 608 v .
g estraft 268*
Ve rrJ i zenis der doo en, geloof van d A u c h y aan de
273, van Hans van der
Maes . 363 .
Vlaa msche taal . 25 .353 .
Vlamin g en , PartJs onder de
' den . 37 623 . 630* .
Doo Pb
s ezm
V lieland . 398 .
V r e d e n . martelaar to - 18 .612 .
Vriezen , PartJi.' onder de DooPsgeztnden . 37 623 . 630* .
Vroedvrouwen . 167 . 284 . 401 .
V u e r e n, martelaar to -- 547 v.v.

w.
W aestene of Warneton, martelaar to -- 17 . 358 .
Water1anders, P artJi' onder de
DooPsgezinden . 37 234* . 630* .
649* .
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Weerloosheid . 85 . 206, Sat1 e r weigert ook tegen de T u rk e n to striJ den . 65, oordeel van
Jan
eertsz . 399
W e g Latin g van gedeeIten van
brieven in druk . 23 . 183 . 339
394 . 397 . 405* . - van namen .
183 . 521* . in het

G r o o t Of-

f e r b o e k van Plaatsen over de
menschwording uithetOffor des Heeren. 234*v .250.
311 . 431 .-van martelaarsb r i e v e n waarvan de opnemin g
15, 182 . 368 .405 . was aangekondigd, in deze uitgaaf. 624 v . 666 v .
Wendelmoet
laesdr. of
WeYnken Claw
. m 17 voor
het eerst in n° 4 1570 . 11 duitsch
bericht over - kort na haar dood
dood gedrukt . 22 . 422* . - dooPsgezind ? 422* . - aandoenli'J ke geloofsmoed. 422* . oordeel over mis,
423 . sacrament des plies . 425 . Aoging om - afvallig to waken . 424 .
haarAanthe i s m e? 423 425 .
verbrand 426 . 428 v. lied o A
427 v .v ., in ruimen krisg bekend .
427* .

Willebport
ornelisz . m,
463 . 469 . onthoo d. 463* .
Willem Cleermaker. m . 18 .
568 . -'s vonnis. 544** verbrand
niet verdronken, 547 . 667 . lied
op - 545 v.v .
Willem Pxoochscheerder .,

m . 17, ongeoefend schriJ" ver . 29,
brief van - 443 v .v . lied van achter zJi'n brief. 427* . 443 .445,
446 v . verbrand . 443* . 564 .
Willem Jansz m . verbrand
478*,

Willem Jans z .BuYs, drukker van het 0 f fe r d es H e er e n . 14 v .v .
Willem MatthJ i'sz , m, verbrand . 478* . nog z eei Jong, 479,
lied op - 479v .

Willem Will e m s z, verkooPt
in 1562 t e Utrecht h et Offer
des Heer e n, 5 .
o n d e r e n bJi eene terechtstellisg . 508 v .v . 534, - of bJi" zon .
dere bestieringen 102 . 522 .61 2,
W o u t e r . m . to Lie r verraden
516 . levend verbrand 517, oord eel
van -' over L u t h e r anen .
518v . lied op - 51 6 v.v .
Wouter van Stoel wJi" e k . m,
2l .
Y.
Y p e r e n . martelaare to
591 v .v . 603 v .v.

1$ .

Z.
Zie1es1aa p. 354 . 362, 635* .
Zwingli en Zwinglianen
31 . 261 . 270 . 289 . 292 . 300v .

Yoor1oopige lijst van inteekenaren

„BIBLIOTHECA ItIEFORMALTORIA NEERL4NDICA ."

Amsterdam.
Bibliotheelc der Doopsgezinde gemeente .
Bibliotheek der Universiteit van
Amsterdam .
Ds . C . P . v . Eeghen .
Boninklijke Academie van Wetenechappen .
Firma B. v . d . Land .
C. L . van Langenhnysen .
A . B. Soep .
Berlin .
A . Asher & Co .
Martin Breslauer .
gonigl . Bibliothek .
Hugo Rother's Buchhandlung .
Bonn.
Konig1, Universitatsbibliothek

Bruxelles .
Biblioth~que RoYale .
Dresden .
B un, o ffentl . B'~ bliothek .
Driebergen .
Bibliotheek Aarts•BisscLoppelijk Seminarie Rijsenburg .
H . Bakele .

Enkhni2en .

Gtttingen .
gonigl, Universitatsbibliothek .

's-Qravenhage.
W . Koorevaar .
's-Glraveland.
Jhr . J . W . Six .
(roningen.
De Universiteits •B ibliotheek .
Haarlem.
Henri Coebergh .
De Stadebibliotheek.
Halle a/S.
Rudolf Haupt.
Lippert'sche Buchhandlung.
Hamburg.
Stadtbibliothek.
Heidelberg .
Groseh. Univereitate-Bibliothek .
Hniesen .
Bibliotheek Slooeter E .E .P .P . Dommlcanen .
Kopenhagen .
.
Bibliothek
.
Ronigl

ii

Leiden.

Princeton, 11 . Y .

Bibliotheek v/d Ned : Herv. gerkel .
Inrichting V. H . Onderwijg.
Prof. Pr . H. Y. Groenewegen .
A . glaver.
Waalsche Bibliotheek .

Theological Seminary .

Leipzig .

Konigliche Bibliothek,

K . W . Hiersemann .
A . TwietmeYer .
London.
British Museum .
Middelburg.
Provinciale Bibliotheek .
Miinchen .
Koni l . Hof and Staatsbibliothek .
Milnster.
Kon . LTniversitats•Bibliothek .
New York .
New York Public Library .
018entcireLen .
P . Bookmuhl .

8nellerwaard bJOudewatet .
P. Boer .

Stockholm .
Strassburg.

Kaiyerl. ITniversitats-Bibliofh ek .
Stuttgart .
Koni gl
e . Landesbib1iothek .
Tiibingen .

Koni 1 . Universitats-Bibliothek .

Utrecht.
Firma Wed J . R . v . Roaeum .
Wxtergraafemeer.
Prof. Dr . H . H . fiuyper .
Wien .
K.B . Hofbibliothek .
Woadriohem .
Dr . J . W . F . (xobiya du Sart .

