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VOORREDE
Het verheugt mij ook dit boekje den welwillenden lezer in
druk te mogen aanbieden. Het heeft geen polemisch of apologetisch, maar een zuiver historisch doel. Het is niet te doen
om oude wonden open te scheuren. Maar veeleer mag men
hopen, dat de waarheid verzoenend zal werken. Vermeerderde
kennis van de zestiende-eeuwsche geschiedbronnen kan daartoe allicht jets bijdragen.
Mijne leerlingen Dr. E. L. Smit, Ned. Herv. Predikant te
Zalt-Bommel en Ds. A. Priester te Nieuw-Helvoet hebben de
verbetering der drukproeven bezorgd. Hun daarvoor mijn
dank.
F. P.

INLEIDING
ALGEMEENE OPMERKINGEN

Wat zijn martelaren der Hervorming ? Moet men er alien
onder verstaan, die om eenige afwijking van de Roomsche kerk
den dood gevonden hebben ? Alsdan vormen de martelaren
eene bonte menigte van personen, die zeer slecht bij elkander
behooren, terwiji de geestesrichting van een deel hunner met de
Hervorming weinig of niets heeft uit te staan.
Al te eng is de bepaling van den Rotterdamschen predikant
Petrus Hofstede in zijne verhandeling : „Over het klein getal der
egte martelaars". Hij onderscheidde uitwendige en inwendige
kenmerken. De uitwendige beschreef hij aldus : „Een Martelaar
des Nieuwen Testaments is een Christen persoon, die belijdt,
dat hij de leer van Christus in alles voor waarachtig houdt, en
die derzelver waarheid met een geweldigen dood, welke hem
om deze belijdenis, door anderen wordt aangedaan, tot den
laatsten snik zijns levens bevestigt en verzegelt". En de inwendige kenmerken : „Een Martelaar voor den Heere is een, geloovige, welke niet alleen alle de gemelde uitwendige karakters
bezit, maar ook uit een geloovig grondbeginsel, gewillig, als
God hem anders daar toe roept, den marteldood ondergaat, en
dat tot Zijne eer, op de rechte wijze, naar Zijnen wil 1)". Ternauwernood zal men durven beoordeelen, of iemand aan al deze
kenmerken heeft beantwoord.
Daarentegen, is de bepaling van Dr. Hoog al te ruim : „Een
martelaar des geloofs, is iemand, die om zijne van de overheer1) P. Hofstede, Over het klein getal der egte martelaars, in de Bijzonderheden over
de Heilige Schrift, Rotterd. 1766, Dl. II, blz. 23, 98.
1
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schende gevoelens afwijkende geloofsovertuiging, of wegens
daaruit voortvloeiende woorden of daden tegen de overheerschers, wordt gedood. Getrouw aan die bepaling aarzel ik volstrekt niet Bertrand le Blas, die op Kerstdag 1555 te Doornik
de hostie uit de handen van den priester rukte en voor de oogen
der verzamelde gemeente doorbrak en vertrapte, om welk vergrijp hij werd gedood, een martelaar des geloofs te noemen 1)".
Deze omschrijving is te onbepaald. Dan zou men Jan van Leiden en Knipperdollinck ook martelaren der Hervorming moeten heeten.
Moeten alle belijders van het Protestantsche geloof er toe gerekend worden, die in de veelvuldige troebelen der zestiende
eeuw een gewelddadigen dood gevonden hebben ? Maar een
aantal Hugenoten, gesneuveld in oorlogen, die half uit staatkundige, half uit godsdienstige oorzaken ontstaan waren, kunnen moeilijk onder de martelaren gerangschikt worden. En
ettelijke Hervormingsgezinde Nederlanders, die onder het bewind van den hertog van Alva als oproerlingen zijn omgebracht,
of die het leven hebben verloren tengevolge van de belegering
of de inneming van steden ? Ook bij hen dient onderscheiden te
worden.
Als de ware martelaren der Hervorming moeten alleen zij beschouwd worden, die enkel voor hunne hervormingsgezinde belijdenis gestorven zijn. De schrijvers der oude martelaarsboeken hebben dit terecht begrepen. Daarom bracht Crespin boven de verschillende uitgaven van zijn aanstonds te bespreken
werk als titel aan : „Handelingen en gedenkteekenen der martelaren, die de evangelische waarheid standvastig met hun
bloed bezegeld hebben", of „Geschiedenis der martelaren, vervolgd en ter dood gebracht voor de waarheid des evangelies".
En het oudste Nederlandsche martelaarsboek droeg tot opschrift : „Historian of geschiedenissen der vrome martelaren, die
om het getuigenis des evangelies hun bloed vergoten hebben".
') Dr. I. M. J. Hoog, De Martelaren der Hervorming in Nederland tot 1566,
Schied. 1885, blz. 4 v.
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Het woord „martelaren" heeft order de Protestanten, zijne
geschiedenis gehad. Immers de heiligen-vereering, die men erkend had als schepselvergoding, waardoor aan de eer van God,
het eenige middelaarschap van Christus werd tekortgedaan en
waardoor ergerlijke misbruiken waren ingeslopen, was begon.nen met het „onderhouden van de gedachtenis der martelaren"
of geloofsgetuigen. Daarom was men afkeerig van dit woord, zij
het ook niet in die mate als van het woord „heilige". Van lieverlede schijnt dit bezwaar minder diep gevoeld te zijn, terwiji
de dankbare bewondering de mannen en vrouwen, die hun geloof met hun bloed bezegelden, meer en meer op eerie lijn, deed
stellen met de verheven figuren, die in den eersten Christentijd
voor de waarheid des evangelies alles geleden hadden.
Het is van belang na te gaan, of de martelaren door de wereldlijke of kerkelijke overheid na eene kortere of langere procedure in den geldenden vorm gevonnist en ten doode verwezen
zijn dan wel of zij het slachtoffer werden van de wreedheid en
de willekeur van bevelvoerende krijgslieden of bestuurs-ambtenaren. In dit opzicht bestaat een, hemelsbreed verschil tusschen de martelaren, der Hervorming en zeker beperkt aantal
personen, die in de XVIe eeuw voor het Roomsche geloof het
leven gelaten hebben. De Roomsche kerk heeft niet verzuimd
hen te versieren met de martelaarskroon en van de vereering
hunner nagedachtenis ijverig werk gemaakt, zoo ijverig, dat de
martelaren, van het Protestantisme er geheel door in de schaduw worden gesteld, j a, het bestaan dezer geloofsgetuigen aan
de meesten harer aanhangers waarschijnlijk onbekend is. Hierbij wordt echter uit het oog verloren, dat de martelaren van het
Roomsch-Katholicisme in de XVIe eeuw de slachtoffers geweest zijn hetzij van het onbeteugelde woeden eener razende
volksmenigte, hetzij van gewoon oorlogsgeweld, hetzij van de
wraakzucht van in den krijg verbitterde aanvoerders. Wereldlijke of kerkelijke rechters, vorsten, ambtenaren of vergaderingen, die, na eene procedure in den geldenden vorm menschen
hebben ter dood laten brengen wegens geen, andere reden. dan
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trouw aan het Roomsch geloof, zijn niet aan to wijzen. Wel
moet worden erkend, dat eene noodlottige vermenging van
staatkunde en godsdienst voornamelijk in Engeland en Terland
aan de Roomschgezinden diep betreurenswaardige onheilen
heeft berokkend.

EERSTE HOOFDSTUK
HET OUDSTE FRANSCHE MARTELAARSBOEK
OF DAT VAN JEAN CRESPIN

§ 1. Het levee van Jean Crespin 1)

Jean Crespin werd in den aanvang der XVIe eeuw geboren
te Atrecht in de Zuidelijke Nederlanden, waar zijn vader het
beroep van advokaat uitoefende. Hij bezocht de universiteit te
Leuven en knoopte daar vriendschapsbetrekkingen aan met de
Spaansche studenten Juan Dias en Jayme Enzinas, twee toekomstige martelaren van het Protestantisme.
Tegen het j. 1540 vestigde hij zich als advokaat te Parijs. Hij
was daar spoedig getuige van den marteldood van Claude le
Peintre, een jongen goudsmid uit de voorstad Saint-Marceau.
Hij ontving een diepen in,druk van de standvastigheid diens
jongen mans onder al de beschimpingen en wreedheden, die
hem werden aangedaan, terwij1 dit moedig sterven „velen bevestigde, die reeds een gevoel hadden van de waarheid, waarvan de Heer voor onze oogen", zegt hij, „in den persoon van
Claude, een echt en levend getuigenis schonk" 1). Nadat hij
eenige jaren te Parijs gewoond had en o. a. bevriend geworden
was met Charles de Jonvilliers, den lateren secretaris van Cal1) Vergel. de Introduction van D. Benoit, geplaatst v66r het eerste Dee] zijner
heruitgave van de Histoire des martyrs persecutes et mis a mort pour la verite de
l'evangile, depuis le temps des apostres iusques a present (1619) par lean Crespin,
edition nouvelle pricedie d'une introduction par Daniel Benoit et accompagn6e de
notes, Toulouse, Societe des livres religieux, 1885, 3 volt., 8°.
2) Iean Crespin, Histoire des martyrs, Claude le Peintre, in den herdruk van Benoit, T. I, p. 343.
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vijn, keerde hij naar Atrecht terug. Hij behoorde tot degenen,
die in het j. 1544 eene goede ontvangst bereidden aan Pierre
Brully, uit Straatsburg naar Vlaanderen en Artois gekomen om
te prediken. Later zou hij het martelaarschap van Brully te beschrijven hebben ! Hij werd zelfs als verdacht van ketterij, in
diens proces betrokken. De justitie slaagde er niet in hem in
handen te krijgen. Zoo werd hij bij een vonnis van den 18den
Maart 1545 te Atrecht voor altijd verbannen uit het graafschap
Artois, op de straffen, aangezegd door de plakkaten en ordonnantien des Keizers ten aanzien van de ketters 1). Hij begaf
zich naar Straatsburg, woonde daar onder den naam van Jean.
de Bourgogne, en sloot zich aan bij de Fransche vluchtelingengemeente, welker voorganger Brully geweest was. Tot dezelfde
gemeente behoorden toen de bekende Jacques de Bourgogne,
heer van Falais en Joannes Utenhove, die tegelijkertijd uit
Vlaanderen de wijk genomen hadden. De persoon.lijke aanraking, waarin hij kwam met den milden en verzoeningsgezinden
Bucerus, schijn.t op zijn geestesrichting niet zonder invloed gebleven te zijn.
Te Straatsburg vatte hij het voornemen op zich naar Geneve
te begeven, hetwelk hij eerst na vele omzwervingen en lotgevallen van allerlei aard heeft kunnen uitvoeren. Nadat hij reeds
gedurende jaren eene briefwisseling met Calvijn gevoerd had,
zag hij eindelijk zijn hartewensch, in de nabijheid des Hervormers te leven, in vervulling gaan. Tot zijne reisgenooten behoorde Theodore de Beze, met wien, hij te Geneve eene drukkerij wilde oprichten voor de verspreiding van de geschriften der
Hervormingsgezinden. Beza werd professor te Lausanne; Crespin weldra de uitgever der werken van Calvijn en anderen. Nog
eenmaal vertoefde hij in de Nederlanden. De tweede helft van
het j. 1566 bracht hij onder den naam van Du Lac door te Antwerpen, in de omgeving van den Prins van Oranje en diens op1) Sentence de bannissetnent contre Letnonnier, Marchan,t, Crespin et Bauduin, in
de Pikes justificatives achter het werk van Ch. Paillard, Le proces de Pierre Brully,
Paris — La Haye, 1878, p. 171.
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volger Antoine de Lallaing. De overheid van Geneve had hem
toegestaan zich hierheen te begeven. Men houdt het er voor
dat hij gekomen is om den kerkeraad der Waalsche gemeente te
Antwerpen te steunen in den strijd zoowel tegen die van de
Augsburgsche confessie als tegen de Roomsche partij. In de
lente van het j. 1567 keerde hij terug naar Geneve 1), alwaar hij
stierf in het j. 1572.
§ 2. De voornaamste uitgaven van Crespin's martelaarsboek 2)
In het j. 1554 verscheen te Geneve in de Fransche taal de
eerste uitgave van het Protestantsche martelaarsboek. Het
vormde reeds terstond een octavoboekdeel van 687 bladzijden.
Crespin was schrijver en drukker tegelijk.
Sedert is een aantal verschillende drukken gevolgd. De schrijver toch bleef zijn werk uitbreiden en verbeteren, zoolang hij
kon. Eene wetenschappelijke beschrijving dezer uitgaven,
nauwkeuriger en vollediger dan ooit heeft bestaan, werd geleverd door den heer Arnold in de „Bibliographie des martyrologes protestants neerlandais" 3).
Reeds van de eerste uitgave zijn vijf varieteiten bekend. Zij
verschillen in den titel, de voorrede, het bezit of het gemis van
een register en een „Advertissement Au Lecteur" 4), alsmede in
andere, minder belangrijke bijzonderheden 5). De voorrede in
den vorm, zooals zij het meest voorkomt, is in onze dagen her1) Brief van Jean Taffin aan den magistraat van Geneve, bij Benoit, Introduction,p. XV s.
3) Eene uitnemende studie is aan dit werk gewijd door C. Sepp, Geschiedkundige
nasporingen, Leid. 1873, Dl. II, blz. 9-136: De Geschiedenis der martelaren door
A driaan Corn. van Haemstede ; hierin wordt voornamelijk op blz. 20-44 het Fransche martelaarsboek besproken.
3) Publication de l'universtte de Gand, Bibliographie des martyrologes protestants
nierlandais, La Haye, 1890, 8°, T. II, Recueils, p. 87-252.
4) Zie in de Bibliographie des martyrologes, T. II, vooral p. 104, 105.
5) De eerste titel, op p. 89 der Bibliographie des martyrologes vermeld, luidt : Le
Livre Des Martyrs, Qvi Est vn Recveil de plusieurs Martyrs qui ont endure la mort
pour le Nom de nostre Seigneur Jesus Christ, depuis lean Hus iusques a ceste annie
presente M. D. LIM. L'vtilite de ce recueil est amplement demonstrie en la preface
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drukt 1). De Groote Raad van Geneve besloot den 23sten Aug.
1554 het drukken van Crespin's werk alleen dan toe te staan,
als hij de woorden „heilige" en „martelaar" verbeterde. Ook
moest een andere naam worden aangebracht, terwij1 personen,
die er nog niet in voorkwamen, er in dienden te worden opgenomen 2). Deze overheidsbemoeiing met een boek is zeker
hoogst merkwaardig en doet zien, hoeveel belang aan dit geschrift werd gehecht.
Waarschijnlijk waren, op het oogenblik dat dit besluit genomen werd, reeds een aantal exemplaren de wereld in. Crespin
heeft toen eenigedrukken laten uitgaan,opwelker titelhet woord
„martelaren" door „personen" vervangen was, terwijl zijn eigen
naam was weggelaten. De reden, waarom men zich tegen het
woord „martelaren" aankantte, moet hierin gezocht worden,
dat het te veel herinnerde aan Roomsche opvattingen. Het
woord „heilige", waartegen men bezwaar had, kwam voor in
het opschrift boven de geschiedenis van Hus (L'Histoire du
Sainct Martir Jean Hus). Ook dit werd in eene volgende oplaag
geschrapt 3). Weldra werd de naam des drukkers weder aangebracht en in eene uitgave van het j. 1556 verscheen het woord
„martelaren" bij vernieuwing op den titel 4). In hetzelfde jaar
verscheen op de drukkerij van Crespin eene Latijnsche vertasuyuante. Psea y . XLIIII. C'est pour toy, Seigneur, que nous sosnmes tous les lours
occis: et sommes estimez comtne brebis d'occision. Matth. X XIIII. Qvi Lit, Si Entende. De l'imprimerie de Lean Crespin, Au mois d'Aoust, M. D. L IIII.
1) Nl. in de heruitgave van Benoit, T. I, p. XXXIII—XXXV.
2) Annales Calviniani, in het Corpus reformatorum, Vol. XLIX, Ioannis Calvini
opera, ed. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss, Brunsv. 1879, Vol. XXI, kol. 582: „Du
livre de M. Crespin. Sus la relation du Sr. commys a fayre veoir le livre preste pour
faire imprimer et que cest chose que se peult bien imprimer etc. Arreste quil se porra imprimer en corrigeant celuy mot Sainct et celui de Martire et mectant aultre
nom et aussi que Ion doibve mectre des aultres qui ny sont pas encore (Reg. du
Conseil. fo I. 107).
3) Bibliographie des martyrologes, p. 111 s. Het exemplaar, dat Kier beschreven
wordt, gedrukt in het j. 1554, berust in de hertogelijke bibliotheek te Wolfenbuttel. Op het schutblad staat eene gelijktijdig geschreven aanteekening, behelzende, dat dit boek gekocht is te Genbve den 14 Maart 1555, door een lid der familie von Auge, voor den prijs van 12 groschen.
4) Bibliographic des martyrologes, T. II, p. 127, 129.
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ling van Claude Baduel, die te Leuven en te Wittenberg had
gestudeerd. Voorin werd een Latijnsch vers van 93 regels geplaatst van Jean Tagaut of Tagault, met het opschrift : „Deo
Opt. Max. Sacrum" 1).
Eenigszins uitvoeriger is de Latijnsche druk van het j. 1560,
waarvan weder drie varieteiten bekend zijn 2). Voorin staan
twee uitvoerige gedichten van Ioannes Tagautius. Het eene is
eene lofrede op Hieropolis, waarmede de stad Geneve bedoeld
wordt. Het tweede heeft tot opschrift: „Votum Deo optimo max.
Servatori consecratum". Het is gewijd aan de uitverkorenen,
die hetzij reeds op de roemrijkste wijze de evangelische waarheid
met hun bloed bezegeld hebben, of nog dienende onder den
aanvoerder Christus, des vereischt met gelijke standvastigheid
zich in het strijdperk zullen begeven. Bepaaldelijk om door de
laatsten gelezen te worden, zijn deze dichtregelen opgesteld 3).
De laatste uitgave, welke door den schrijver zelf werd bewerkt, verscheen in het j. 1570. De uitbreiding is van dien aard,
dat het boek nu een dikke foliant geworden is van 712 bladen
of 1424 bladzijden 4). Vooral de Nederlandsche martelaren heb1) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 189 s.
2) De bibliotheek der universiteit te Leiden bezit een exemplaar, waarvan de titel luidt: Actiones et Monimenta Martyrum, qvi a VVicleffo et Hvsso ad nostram
hanc aetatem in Germania, Gallia, Anglia, Flandria, Italia, et ipsa demum Hispania,
veritatem ,ikuangelicam sanguine suo constanter obsignauerunt. [Vignet, met het
randschrift links : 12 eiv' dyyetlov rot; xgtartavoi;, art 'tilde — Ke4tue0a, toil
Xelavoij netiMaevot vo At() cc. Rechts : Dic hospes nostris, nos te hic vidisse
iacentes, — Deum sanctis Christi legibus obsequimur.] Ioannes Crispinus,
M. D. LX. 8°.
3) Zie de voorrede Pio et vere Christiano Lectori Ioannes Crispinus, quatern
a, fol. iijr.
4) De bibliotheek van Thysius te Leiden bezit een exemplaar. De titel luidt:

Histoire des vrays Testnoins de la verite de Pevangile, qui de leur sang Pont signie,
depuis lean Hus iusques au temps present. Comprinse en VIII. livres contenans Actes memorables du Seigneur en l'infirmith des siens: non seulement contre les forces
et efforts du monde, mais aussi d l'encontre de diuerses sortes d'assauts et Heresies
monstrueuses. Les Prefaces monstrent vne conformiti de l'estat Ecclesiastique en ce
dernier siecle, a celuy de la primitive Eglise de Ies ys Christ. [Vignet met widerschrift 1 Apocal. VI. IX. le vy sous l'autel les ames de ceux qui auoyent esti tuez
pour la parole de Dieu, et pour le tesmoignage qu'ils maintenoyent. X. Et elles crioyent a haute voix, disans, Iusques d quand, Seigneur Sainct et veritable, ne iuges-tu
et ne venges-tu nostre Sang de ceux qui habitent en la terre ? L'ancre de Iean Crespin.
M. D. LX X .
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ben hun aandeel in deze uitbreiding. Blijkbaar is Crespin uitstekend op de hoogte geweest van hetgeen in deze gewesten
voorviel. Onze bekwame geschiedschrijver Sepp aarzelt daarom niet zijn, werk eene onmisbare bron te noemen niet alleen
voor onze martelaarsgeschiedenis, maar ook voor de kennis van
hetgeen in en na 1566 hier te lande heeft plaats gegrepen 1).
Na den dood van Crespin werd zijn boek herzien, verbeterd
en uitgebreid door Simon Goulart, predikant te Geneve. De
laatste, door hem bewerkte uitgave was die van het j. 1619 2) .
Het is deze, waarvan in onze dagen de Societe des livres religieux te Toulouse een herdruk heeft doer bezorgen door den
heer D. Benoit 3).
§ 3. De bronnen van Crespin' s martelaarsboek
Met de grootste zorg heeft Crespin de gegevens verzameld en
zich hierbij op de meest mogelijke nauwkeurigheid toegelegd.
Daar hij den uitgang wilde beschrijven van een groot aantal
mannen, die in verschillende landen van Europa en op zeer uiteenloopende tijdstippen het leven gelaten hebben, was de taak
voor een man zeer moeilijk. Van de tegenstanders, inzonderheid van hen, die zijne geloofsgenooten ter dood verwezen hadden, mocht hij in den regel Been hulp verwachten. Het ontbrak zelfs niet aan pogingen om de heugenis van zekere martelaren uit te wisschen en dus de taak van den geschiedschrijver
onmogelijk te maken. Estienne Brun werd in het j. 1540 te Ambrun levend verbrand. Wegens den harden wind bleef hij
een uur lang bijna ongedeerd, waarop men er slechts met
de grootste inspanning in slaagde hem ter dood te brengen.
De stedelijke overheid liet nu door den omroeper bekend
maken, dat niemand over dezen marteldood mocht spreken,
op straffe van als een ketter beschouwd en aan dezelfde
1) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 24, 38.
2) Een exemplaar bevindt zich in de bibliotheek der universiteit te Leiden.
3) Zie den titel hierboven, tegenover blz. 7.
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straf onderworpen te worden 1). Reeds in de voorrede der
eerste uitgave klaagde hij er over, dat soms de proces-akten
opzettelijk werden verbrand, opdat niet alleen de goede zaak
zou worden gefnuikt, maar „ook de meer dan barbaarsche
onrechtvaardigheid der rechters onbekend zou blijven" 2).
Wel mocht hij dan ook in een druk van het j. 1556 verklaren :
de moeilijkheid is groot geweest om uit het diepste der gevangenissen en als uit het midden des vuurs zulk eene verscheidenheid van geloofsbelijdenissen, geschriften en akten
voor den dag te halen" 3).
Natuurlijk heeft hij de hulp ondervonden van anderen. Uitdrukkelijk doet hij een beroep op de medewerking van den lezer in de voorrede van de Latijnsche uitgave van het j. 1560,
welk beroep aan het slot der narede wordt hernieuwd 4). Is den
lezer eenige geschiedenis van een martelaar bekend, in het geheugen bewaard of op schrift gesteld, toespraken, gezegden, of
dergelijke dokumenten en getuigenissen, zoo wordt hij verzocht
ze vlijtig bij een te brengen, getrouw of te schrijven, en naar Geneve te zenden. De dokumenten, die hem werden toegezonden,
nam Crespin op in den vorm, waarin ze hem bereikten, zonder
al in het taaleigen verandering te brengen. Iedere martelaar behield zijn eigen spraak. Mocht hierdoor zekere bontheid ontstaan, de lezer zou dit over het hoofd willen zien, want het
strekte tot meerdere bevestiging der waarheid 5). Dat hij het
niet licht opnam met zijne taak, blijkt wel hieruit, dat hij, in
weerwil van deze voorzorgen, toch nog klaagde over de onstandvastigheid en onzekerheid van het menschelijk geheugen,
inzonderheid van degenen, aan wier getuigenis hij, zij het ook
1) Crespin, Histoire des martyrs, in den herdruk van Benoit, T. I., p. 336.
2) Preface de la premiere edition, bij Benoit, T. I, p. XXXIV.
3) Troisieme Partie Dv Recveil Des Martyrs, Par lean Crespin, M.D.LVI, Advertissement au lecteur, herdrukt in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 128.
4) A ctiones et Monimenta Martyrum, 1560. Pio et vere Christiano lectori, Ioannes
Crispinus, quatern d, fol. ijv.; en Ioannes Crispinus Christianis lectoribus, op het
ongenummerde 322ste blad.
9 Recveil De Plvsievrs Personnes qui ont constamment endure la wort, M.D.LIIII,
Advertissement au lecteur, herdrukt in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p.
104.
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niet lichtvaardig geloof heeft gehecht, tengevolge waarvan
soms eene onnauwkeurigheid binnensloop 1). Van zulk een
schrijver kan men begrijpen, dat hij zijn werk voortdurend
angstvallig heeft verbeterd.
Als voorname bronnen noemt Crespin : brieven, geloofsbelijdenissen, proces-akten en zekere getuigenissen van onderscheidene personen, die zijn terechtgesteld 2). Stierf iemand den
marteldood, dan werd dikwijls niet lang daarna een verhaal
van zijne laatste lotgevallen, het verhoor, het vonnis, de terechtstelling en den uitgang, door middel van een vlugschrift in
wijden kring verbreid. Meestal waren die vlugschriften gedrukt, soms werden ze in handschrift vermenigvuldigd. Een
aantal van die vlugschriften moet Crespin hebben ten dienste
gestaan. Bovendien heeft hij, inzonderheid voor de latere uitgaven, gebruik gemaakt van uitvoeriger werken, verzamelingen als de zijne, die ongeveer gelijktijdig vervaardigd werden.
Het is echter lang geen regel van Crespin bij iederen martelaar afzonderlijk zijne bron te noemen. Bij sommige personen is
het vrij moeilijk, bij enkele onmogelijk de bron, waaruit geput
werd, aan te wijzen. Doch door de onderzoekingen van onzen
Sepp, en vooral door de vlijtige nasporingen van den heer Benoit werd dit punt bij de meeste martelaren tot voldoende klaarheid gebracht. Bij ieder verhaal deelde de heer Benoit mede,
wat omtrent de zegslieden van Crespin bekend is.
Hij verzuimde niet telkens te verwijzen naar andere geschriften, waarin omtrent de behandelde personen licht ontstoken wordt, zoodat de herdruk, dien hij bezorgde, een ware
schatkamer mag genoemd worden.
De bibliotheek der universiteit te Leiden bezit een merkwaardig XVIe-eeuwsch HS., betreffende het martelaarschap
1) Recveil De Plvsievrs Personnes, Qvi Ont constamment endure la mort, Par Iean
Crespin, M.D.LVI. Advertissement au lecteur, herdrukt in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 124 s.
2) Recveil De Plvsievrs Personnes qui ont constamment endure la mort, M.D.LIIII,
Advertissement au lecteur, herdrukt in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p.
104.
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van Godefroi van Hamelle(1551). Dit of een -ander, gelijkluidend
H.S. moet aan Crespin bekend zijn geweest. De heer H. T.
Oberman stelde een onderzoek in naar de wijze, waarop hij van,
deze belangrijke geschiedbron gebruik heeft gemaakt. De uitkomst van het onderzoek leverde een zeer gunstig getuigenis
op voor zijne nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 1).
Bij het verhalen van het martelaarschap van Wolfgang
Schuch, een pastoor, die den 19 Aug. 1525 te Nancy levend
werd verbrand, stond Crespin een brief ten dienste, nog in voile
vrijheid door Schuch gericht tot den landsheer, hertog Antoine
van Lotharingen. Het was zooveel als eene geloofsbelijdenis en.
apologie 2). Ook van Leonard Keizer, een Wittenbergsch student, die 16 Aug. 1527 op zijne geboorteplaats Raub in Beijeren
levend werd verbrand, heeft hij eene korte belijdenis opgenomen 3). Schoon, van inhoud en van groot historisch belang zijn
de brieven van Pierre Brully, waaronder een aan zijne vrouw,
die zijne geloofsbelijdenis bevat. De laatste brief is geschreven
op den 18den Feb. 1545, een dag vOOr de terechtstelling 4). Een
edikt van Frans I ten gunste van de Waldenzen van Merindol
en omstreken (8 Feb. 1540) en hunne geloofsbelijdenis, in den
vorm van een smeekschrift genoemden koning aangeboden,
worden bij Crespin gevonden 5). Het verhaal van het martelaarschap van Louis Berquin, in April 1529 te Parijs geworgd
en verbrand, berust op berichten van hen, die met de geheele
behandeling der zaak volledig bekend en er bij tegenwoordig
zijn geweest, alsmede op brieven van Erasmus 6). Alexander
Canus, 14 Juni 1534 te Parijs verbrand, heeft voor de terechtstelling een preek gehouden voor de omstanders. Eenige toehoorders hebben zijne woorden opgeschreven. Deze laatste pre1) H. T. Oberman, De betrouwbaarheid der martelaarsboeken van Crespin en Van
Haemstede, in het Ned. archief voor Kerkgeschiedenis, Dl. IV, 1905, blz. 74-110.
2) Histoire des martyrs, in den herdruk van Benoit, T. I, p. 252-257.
3) Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 265.
4) Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 429-439.
5) Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 393-400.
6) Actiones et Monimenta Martyrum, M.D.LX, fol. 59r.; Histoire des martyrs, bij
Benoit, T. I, p. 273.
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diking des martelaars is bij Crespin te vinden 1). In de Latijnsche uitgaaf van het j. 1560 komt de geschiedenis voor van het
onheilvolle jaar 1534, of „het jaar der programma's en opschriften", waarin het befaamde aanplakbiljet werd gevonden op de
deur van het slaapvertrek van Frans I. Uitdrukkelijk werd gezegd, dat dit verhaal toen voor het eerst het licht zag 2). Een
drietal verhalen, betrekking hebbende op den Boerenkrijg van
het j. 1525, heeft Crespin ontleend aan een overigens onbekend
geschrift van Joannes Oecolampadius 3). In de latere uitgaven
zijn deze verhalen gedeeltelijk besnoeid, omdat hij van inzicht
geworden was, dat de bedoelde slachtoffers niet geheel als martelaren des geloofs konden worden aangemerkt. Hij zegt : pource que la peine ne fait point le martyr, ains la cause ; daarom
heeft hij deze geschiedenissen alleen nog ingelascht „par forme
de recit d'histoire" 4).
Den 1 Juli 1523 werden Hendrik Vos en Joannes van den Esschen te Brussel levend verbrand. Onmiddellijk kwamen korte
gedrukte verhalen in omloop. Een vlugschrift in de Duitsche
taal beleefde nog in het genoemde jaar 8 uitgaven 5). Een ander
zag waarschijnlijk het eerst het licht in de Latijnsche taal, nl.
de „Historia de duobus Augustinensibus" enz. 6), weldra van
een commentaar voorzien en in het Duitsch overgebracht 7).
')

Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 286 s.
2) Actiones et Monimenta Martyrum, M.D.LX, fol. 64 v.
3) Recveil De Plvsievrs Personnes, Qvi Ont constamment endure la mort, Par
Iean Crespin, M.D.LVI, Advertissement au lecteur, herdrukt in de Bibliographie des
martyrologes, T. II, p. 125.
4) Actiones et Monimenta Martyrum, M.D.LC, fol. 47v.; Historie des vrays Tesmans de la verite, L'ancre de Iean Crespin. M.D.LX X, fol. 63 v.
5) Der actus vnd handlung der degradation vnd verprennung der Cristlichen dreyen
Ritter end marterer Augistiner ordens zu Brussel. Anno M.D.xxiij. Herdrukt in de
Bibliotheca reformatoria neerl., Dl. VIII, blz. 13-17. Beschrijving der 8 drukken in
de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 473-498.
6) Historia de Dvobvs Augvstinensibus, ob evangelij doctrinam exustis Bruxellae,
Anno M.D.XXIII.— Herdrukt in de Bibliotheca ref ormatoria neerlandica, Dl. VIII,
blz. 33— 54. Een gedeelte dezer Historia is vroeger herdrukt door Scultetus in
zijne Annales, te vinden bij H. von der Hardt, Historia literaria reformationis,
Francof. 1717, fol., Pars V, p. 60 seq.
7) Dye histori, so zwen Augustiner Ordens gemartert seyn tzu Bruxel, u.s.w.
Herdrukt in de Bibl. ref. neerl., Dl. VIII. Van de vlugschriften in deze en
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Het Latijnsche bericht moet aan Crespin, toen hij het lot der
genoemde martelaren behandelde, bekend zijn geweest 1).
Sommige bijzonderheden zijner beschrijving worden in geen
der getuigenissen welke ons ten dienste staan, teruggevonden. Hij moet dus ook nog uit een andere bron hebben
geput.
De geschiedenis van het martelaarschap van Ottho of Oest
Cateline, een Vlaming die behoord had tot de Nederlandsche
gemeente te Londen en den 27 Apr. 1554 te Gent leveed werd
verbrand 2), is door Crespin ontleend aan een geschrift van
Marten Mikron 3).
Eerst in de uitgaaf van het j. 1570 heeft Crespin melding gemaakt van Joannes Pistorius, den 25 Sept. 1525 te 's-Graven.hage verbrand 4). Hierbij heeft hij waarschijnlijk gebruik gemaakt van het gedrukte verhaal van Gulielmus Gnapheus 5).
de vorige aanteekening genoemd zijn fragmenten herdrukt door Paul Fredericq,
in zijn Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae,
's-Gravenh. 1900, Dl. IV, blz. 190-199; 208-214.
1) Actiones et Monimenta Martyrum, M.D.LX, fol. 43; Histoire des martyrs, in
den herdruk van Benoit, T. I, p. 238-242; Sepp, Geschiedkundige nasporingen,
Dl. II, blz. 25 vv.
2) A ctiones, M.D.LX, fol. 272 v.-275 r., in de Histoire des vrays Tesmoins de la
verite, L'ancre de Jean Crespin, M.D.LXX, fol. 287-289 (hier wordt de bron genoemd) ; in de Histoire des martyrs, bij Benoit, T. II, p. 61-65.
3) Een waerachteghe Historie van Hoste (gheseyt Jooris) van der Katelyne, z. p. 1.
en j. Herdrukt in de Bibliotheca reform. neerl., Dl. VIII. Vergel. J. H. Gerretsen,
Micronius, Nijm. 1895, blz. 86 v.; en Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II,
blz. 31.
4) Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol. 60 v.; Histoire des
martyrs, bij Benoit, T. I, p. 243 s.
5) Ioannis Pistorii A VVorden, Ob Evangelicae Doctrinae assertionem, spud Hollcidos pritno omnium exusti, uita: Per Gulielmum Gnapheum Hagiensem anno
M .D.X XV
V. conscripts. sed nunc primum a quodam pietatis studioso in lucem aedita.
Accesserunt Eivsdem Pistorij congressus disputatorij, cum Inquisitoribus Haereticae pravitatis habiti .... : Addita est Oratio Apologetica, pro captivo Vuordenate .... Anno M.D.XLVI. Hieraan was reeds voorafgegaan het kortere: Een
suuerlike ende seer schoone disputacie. Welcke gheschiet is in den Haghe in Hollant
I tusschen die kettermesters ende eenen Christelijcken Priester ghenaemt Jan van
Woorden I aldaer gheuanghen ende oock verbrant. Welcke questien wel ghenoteert gheweest zijn van een wel gheleerden man Anno duysent vijfhondert X XV
V. Den vijfthienden dach Septembris. W at macht scaden. Ic hebt ghewaecht. [Achteraan staat]: By my
Pieter Stesser, alias Lodewijck Hetser. — Beide werkjes herdrukt bij Dr. Paul
Fredericq. Corpus documentorum inquisitionis neerlandicae, Dl. IV, blz. 406-496
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In dezelfde uitgaaf komt voor het eerst Engel Merula voor 1).
Hierbij heeft naast eene andere bron hetgeen omtrent Merula's
martelaarschap gelezen wordt in de Apotheose van Ruart Tapper hem ten dienste gestaan 2).
Franciscus Enzinas, zich noemende Dryander, de broeder
van Jayme Enzinas, dien Crespin te Leuven had leeren kennen,
heeft in de jaren 1544 en 1545 gedurende 15 maanden gevangen
gezeten te Brussel. Eene uitvoerige beschrijving zijner lotgevallen heeft hij in de Latijnsche taal te boek gesteld voor zijnen
leermeester Philippus Melanchthon. Er komen merkwaardige
bladzijden in voor, waarop o.a. het martelaarschap wordt afgemaald van Josse van Ousbergen ( Juste Jusberg), en Gilles Tieleman, wier gevangenschap Dryander heeft gedeeld. De Latijnsche tekst is waarschijnlijk nooit gedrukt voor het j. 1863 3). In
het j . 1558 zag eene Fransche vertaling het licht 4), een werk
dat, waarschijnlijk in het geheim verspreid, zeer spoedig in vergetelheid geraakte 5). De geschiedenis der genoemde martelaren heeft Crespin hieraan ontleend. Geheele stukken van den
tekst heeft hij woordelijk overgenomen 6).
Ook andere, meer uitvoerige gedrukte boeken hebben Crespin ter beschikking gestaan. Dat hij, voornamelijk voor de geschiedenis der Engelsche martelaren, bijdragen ontleend heeft
aan de werken van Baleus en Foxe (waarover nader), wordt
door hem zelven medegedeeld 7). In het j . 1559 verscheen voor
') Histoire des vrays Tesmoins de la verite, L'ancre de Lean Crespin, M.D.LXX,
fol. 459, 460; in de Histoire des martyrs, T. II, p. 489-505. In deze uitgave is echter gebruik gemaakt van Paulus Merula, Fidelis et svccincta rervm adversys Angelvm
Mervlam tragice gestarvm commemoratio, Lvgd.-Bat. 1604.
2) D. Rvardi Tappart Enchvsani, haereticae pravitatis priori inquisitoris APotheosis, Gratiano vero auctore, Basil. 1567, 8°. (Er bestaan ook vroegere drukken).
3) Nl. door ch. Al. Campan, Memoires de Francisco de Enzinas, texte Latin miledit avec la traduction francaise du XVIe siècle en regard 1543-1545. Zie de opgave bij Sepp, Geschiedkundige Nasporingen, Dl. II, blz. 65.
4) Histoire de l'estat dv Pais Bas, et de la religion d'Espagne, Par Francoys du
Chesne, A S. Marie, par Francoys Perrin, M.D.LVITI, 8°.
6 ) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 64-78.
6) Histoire des vrays Tesmoins de la verite, L'ancre de _lean Crespin, M.D.LXX,
fol. 98, 99; 102-105; in de Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 344-347; 354
—362.
7) Actiones et monimenta martyrum, fol. 6 v. (Foxe); 61 v (Baleus); in de latere
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het eerst het Nederlandsche martelaarsboek van Van Haemstede. Dat Crespin bij de bewerking zijner uitgave van het j.
1570 het werk van Van Haemstede naar den drub van het j.
1566 heeft geraadpleegd, heeft Sepp waarschijnlijk gemaakt 1).
Zou de overeenstemming met Van Haemstede op sommige
bladzijden ook kunnen worden, verklaard door Crespin's verblijf in de Nederlanden, gedurende de jaren 1566 en 1567, waardoor hem soortgelijke bescheiden ter hand gekomen kunnen zijn
als aan Van Haemstede ten dienste stonden ? In het j. 1559
heeft Crespin in een brief aan Guido de Bray verzocht om eene
opgaaf van martelaren, welke naar zijne meening dien naam
waardig waren. Zoowel een Latijnsche als een Fransche opgaaf
werd gevraagd 2). Het antwoord op dien brief is onbekend. Er
blijkt echter uit, dat met volkomen zekerheid niet kan worden
gesproken, daar voor Crespin meer wegen en kanalen openstonden om te erlangen, wat hij behoefde.
Dat Crespin ook geput zou hebben uit het Duitsche martelaarsboek van Rabus 3), is niet afdoende bewezen.
§ 4. Eenige opmerkingen over den inhoud van Crespin's
martelaarsboek en den geest, waarin het
geschreven is

Het aantal der martelaren, wier lotgevallen door Crespin
werd geboekstaafd in de eerste uitgave, was betrekkelijk klein.
uitgaven is pier de vermelding der bron weggevallen. Daarentegen komt de naam
van Baleus voor in een stuk der latere uitgaven, hetwelk in de Latijnsche van het
j. 1560 ontbreekt, te weten : Histoire des vrays Tesmoins de la verite, L'ancre de
Iean Crespin, M.D.LXX, fol. 47b; in de Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 212.
Vgl. verder Sepp, a. w. blz. 98, 100, 101, 105, 106; Benoit, 1. c., p. 202.
1) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 32, 37. Bij de beantwoording
der aldaar (blz. 29-32) behandelde vraag, of Crespin de Nederlandsche taal heeft
verstaan, moet in overweging genomen worden zijn brief aan Calvijn, Apr. 1545,
in het Corpus ref ormatorum, Calvini Opera, T. XII, no. 637 (Fransche vertaling bij
Benoit) T. I, Introduction, p. X; en het Advertissement achter de Troisiême Partie
Dv Recveil Des Martyrs, M.D.LVI, p. 530, herdrukt in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 128.
2) Zie bij Dr. L. A. van Langeraad, Guido de Bray, zijn leven en werken, Zierikzee, 1884, blz. 46. Vgl. blz. 50, 61.
3) Sepp. Geschiedkundige nasporingen, DI. II, blz. 60 v.
2

18

HET FRANSCHE MARTELAARSBOEK VAN CRESPIN

Maar in de volgende uitgaven is dit geweldig toegenomen, gedeeltelijk doordat telkens nieuwe bloedgetuigen te vermelden
vielen, gedeeltelijk doordat de voorhanden berichten steeds
vollediger werden. Sepp heeft de registers der uitgaven van
1556, 1560 en 1570 naast elkander gesteld, voorzoover de letter
A betreft 1). De vergelijking doet met een oogopslag zien, welke
uitbreiding verkregen werd.
De aanhangers der Hervorming waren dan ook spoedig zeer
talrijk. In het j. 1543 had eene vergadering plaats van geestelijken, waarop de aartsbisschop van Arles, de bisschop van Aix,
verscheidene abten, prioren en kanunniken tegenwoordig waren. De heeren beraadslaagden, over de vervolging der Waldenzen van Merindol en omstreken. Er werd over geklaagd, dat
niet alleen de landbouwers daar te kort deden aan de eer der
geestelijkheid, maar dat er zoovele anderen waren, die het gemunt hadden op den ondergang van hunnen geheelen stand;
dat er dagelijks niet weinig doctoren in de godgeleerdheid en
geestelijken oprezen, alsmede verscheidene raadsheeren, advokaten, en andere mannen, die uitblonken door kennis
en gaven, zelfs een goed deel van den hoogeren en van den
hoogsten adel, die voor de oogen van alle menschen — en ten
aanschouwe van gansch Europa, hunne verachting lieten blijken 2).
De slachtoffers vielen in menigte. Reeds in de voorrede der
eerste uitgave kon worden gesproken „van een Leger van getrouwe kampioenen" en „een wolk van getuigen". Er is, zoo kon
worden verklaard, heden ten dage geen land noch gewest, zelfs
niet bij de Turken en andere barbaarsche volken, waar God
niet zeker aantal martelaren heeft verwekt om aan alle natien
getuigenis te geven van Zijne waarheid" 3). Weldra kon dan
ook worden verzekerd, dat de hoeveelheid nagenoeg ontelbaar
') Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 22 v.
2) Actiones et monimenta, M.D.LX, fol. 94r; Histoire des martyrs, bij Benoit, T.
I, p. 387.
3) In den herdruk bij Benoit, T. I, p. XXXIV.
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was 1). Verscheidene personen, die ter dood gebracht werden,
gaven geen bewijzen van standvastigheid. Hunne geschiedenis
werd niet opgenomen. Anderen betoonden zich wel standvastig,
maar omtrent hen bestonden geen voldoende schriftelijke getuigenissen 2). Inzonderheid van Engeland werd verzekerd, dat
wie slechts eene oppervlakkige lijst zou willen opmaken van
alien, die daar sedert Wiclef den marteldood gestorven waren,
een dik boek zou moeten samenstellen. Daarom konden alleen
dezulken worden opgenomen, omtrent wie gedenkstukken bestonden en wier namen bekend waren 3). Men ziet, dat veel
meer slachtoffers zijn gemaakt dan zij, wier wedervaren op de
bladen der martelaarsboeken geboekstaafd is geworden.
Crespin merkt op, dat de vervolging werkte als een proefsteen, waardoor openbaar werd wie getrouw waren en wie
niet. „De ware hoorders van het Woord Gods konden nu onderscheiden worden van hen die uit zekere lichtvaardigheid of uit
begeerigheid naar hetgeen zij als iets nieuws beschouwden, tijdelijk de leer des evangelies hadden aangenomen" 4). Men kan
er uit opmaken, dat de kringen, der Hervormingsgezinden door
de gevaren, waaraan zij blootstonden, in aantal niet zijn uitgebreid. Aan, den anderen kant waren de omstanders om brandstapel of schavot dikwijls op de hand der terechtgestelden, of
werden door de roerende vrome taal hunner toespraken zoodanig getroffen, dat zij hunne partij kozen. Dit geschiedde bij v.
bij de terechtstelling van Martin Gonin, in het j. 1536 buiten
Grenoble in de Isere verdronken. Hij hield eene toespraak van
een half uur, welke zulk een diepen indruk maakte op de hoorders, dat de meesten, tot het inzicht komende van het onwaardige lot, dat dezen voortreffelijken man bereid werd, bitter be-

1) Actiones et monimenta, M.D.LX, fol. 9r.; vgl. Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 112.
2) Histoire des vrays Tesmoins de la verite, L'Ancre de Jean Crespin, M.D.LXX,
fol. 151; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 466.
2) Actiones et monimenta, fol. 61 v.
4 ) Actiones et monimenta, fol. 78v., 79r.
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gonnen te weenen 1). De invloed, die hiervan uitging, werd zoo
gevreesd, dat soms alles werd aangewend om het houden van
zulk eene toespraak te beletten. Bij de terechtstelling van den
beroemden Louis Berquin te Parijs in 1529 werden door de Sorbonne gehuurde mannen uitgezonden, die het door luid geschreeuw onmogelijk moesten maken, den martelaar te verstaan 2). Eene uitzondering was de Dominikaner-monnik Bassinet, die, na medegewerkt te hebben tot het ombrengen van velen, door het lezen der Schrift de overtuiging had ontvangen,
dat de gevoelens zijner slachtoffers grootendeels in • overeenstemming met het evangelie waren en tot de berouwvolle bekentenis moest komen, dat hij sedert geen rust meer in het geweten genoten had 3). In den regel waren de geestelijken en
vooral de monniken de hevigste en onverzoenlijkste tegenstanders 4), monniken waren belast met de ondervraging der beschuldigden en rustten niet, voordat het bezwarende vonnis geveld was 5) ; meer dan anderen 6) worden Karmelieten 7) en.
Franciscanen 8) onder hen aangetroffen. Het oordeel van Crespin over de heerschende geestelijkheid is uiterst gestreng. De
meerderheid wordt gekenschetst als zedeloos, hebzuchtig en
vreeselijk wreed 9). Zoo goed als zonder uitzondering hebben
1) Actiones et monimenta, fol. 61v. ; Histoire des martyrs, T. I, p. 320 ; vgl. Actiones et monimenta, fol. 63r., 64r. (Alexander Canus) ; fol. 82r. ( Jacobus Chobardus);
fol. 87v. (Martinus Hoeurbloc) ; Histoire des martyrs, p. 286, 287, 466, 462 (dat de
marteldood van Hoeurbloc aanleiding gaf tot het dichten van spotliederen op de
monniken, die op de straten gezongen werden, is hier weggelaten).
2) Actiones et monimenta, fol. 59r; Histoire des martyrs, T. I, p. 276.
3) Actiones et monimenta, fol. 95v.; Histoire des martyrs, T. I, p. 388.
4) Actiones et monimenta, fol. 42v., 57v., 80 v., 82v., 83v.; Histoire des martyrs,
T. I, p. 247, 274, 348, 350, 465.
5) Ibidem, fol. 79r., 85r., 87r., Histoire des martyrs, T. I, p. 463, 351, 462.
6) Ibidem, fol. 63r.; Histoire des martyrs, T. I, p. 286.
7) Ibidem, fol. 7v., 34r.; vgl. 38r.; Histoire des martyrs, T. I, p. 111, 18r.; de
verachtelijke uitlating over de Karmelieten is bier bij Thomas Rhedon, p. 214,
weggelaten.
8) Ibidem, fol. 51v., 52r., 65v., 79r, 118r.; vgl. 117v.; Histoire des martyrs, T.
I, p. 258, 306, 463, 494; het vernederend oordeel over de Franciscanen is hier op p.
493 weggelaten.
9) Ibidem, fol. 35r., 39r., 43r., 61r., 91v., 96v.; Histoire des martyrs, T. I, p. 189;
(het oordeel over de geestelijkheid is hier op p. 215 bij Thomas Rhedon vervangen
door een uittreksel uit Nicolaas de Clemange), p. 247, 320, 386, 389.
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alle pausen met dezelfde hardnekkigheid tegen de „trouwe en
onschuldige dienstknechten Gods" gewoed 1). In een woord
wordt de geheele schaar der tegenstanders dan ook samengevat
als „de pauselijke factie" 2). De doorgaande houding der priesterschap naar de opvatting, die Crespin en de zijnen er van bezaten, is geteekend in de bisschoppen en hooge geestelijken, die
samenkwamen te Avignon. Na dejeuner en danspartij gingen
de heeren met dames aan den arm eene wandeling maken, totdat het uur van den maaltijd zou aanbreken. Op straat kochten
zij allerlei obscoene prenten met dubbelzinnige onderschriften,
die zij tot onderling vermaak uitlegden. Zij kwamen voorbij een,
boekwinkel, waar o.a. bijbels lagers uitgestald, en vroegen den
boekverkooper, hoe hij 't wagen dorst deze koopwaar voorhanden te hebben ? Het antwoord was de wedervraag, of de Bijbel
hun niet evenveel waard was als die prenten ? Toen zwoer de
bisschop van Aix : „ik doe of stand van mijn geheele aandeel
aan het Paradijs, als dat geen Lutheraan, is !" Het einde was
voor den boekhandelaar de dood. Met een Bijbel op de borst
gehangen en een anderen op den rug werd hij naar de strafplaats
geleid 3 ). De eerbied voor den Bijbel, hierbij aan den dag gelegd
was al even gering als in het proces van Aymond de la Voye
(1541). Bij het verhoor in de gevangenis te Bordeaux deed hij
de vraag : „hebt gij niet gelezen in de brieven van St. Paulus,
waar zoo dikwijls gezegd wordt, dat wij door het kostbaar bloed
van Jezus Christus gewasschen zijn geworden van onze zonden ?" Waarop de tweede president der rechtbank antwoordde :
„que de ses Epistres, les enfans en alloyent a la moustarde" 4).
Wereldlijke en geestelijke personen waren dus in dit opzicht
aan elkander gewaagd. Doch waar de geestelijkheid was, als
werd aangeduid, moest de doorgaande vereenzelviging van
geestelijkheid en kerk dubbel noodlottig werken. Wie het ge1) Actiones et monuments, fol. 9r.; Histoire des martyrs, T. I, p. 112.
2) Ibidem, fol. 37r., anders in de Histoire des martyrs, T. I, p. 192.
3) A ctiones et monimenta, fol. 97, 98; Histoire des martyrs, T. I, p. 390s.
4) Histoire des vrays Tesmotins de la verite, 1570, fol. 101; Histoire des martyrs,
bij Benoit, T. I, p. 350.
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drag der geestelijken durfde afkeuren, werd beschouwd als oproerig tegen de Kerk 1). Wee den Hervormingsgezinden !
Het boek van Crespin is een schatkamer voor den geschiedschrijver. Hij vindt er allerlei belangrijke historische bijzonderheden, met elkander of met de geloofsvervolging in nauwer of
losser verband staande, welke elders niet worden aangetroffen
en te meer waarde bezitten, daar ze afkomstig zijn van iemand,
die midden tusschen de gebeurtenissen leefde. Zoo vindt men
hier, dat de boeren tijdens den Boerenkrijg in hun woeden tegen geestelijken en monniken geen onderscheid maakten tusschen Hervormingsgezinden e.a., eene teekenachtige bijzonderheid voor den aard van hun optreden 2). Men treft eene beschrijving aan van het ontstaan der eerste Hervormde kerk in
Frankrijk te Meaux in het j. 1546 3). Wij vernemen hier, dat
reeds in het j. 1524 voor de Hervormingsgezinden van Antwerpen en omstreken wegens hun groote aantal gepredikt werd onder den blooten hemel, hetzij in het veld te Mels op een paar
mijlen van de stad, hetzij op een der scheepstimmerwerven, en
dat twintig jaren later hunne geloofsgenooten in het bisdom
Meaux vergaderden in afgelegen valleien of spelonken, in wijngaard of bosch 4). De terechtstelling van Hendrik van Zutfen
te Meldorf, de hoofdplaats van Ditmarsen, die levend moest
worden verbrand (1524), had een allerongelukkigst verloop,
omdat er in die streek niemand was, die in dit soort van executie ondervinding bezat 5). Dergelijke wreede doodvonnissen
zijn dus, ten minste in dat gewest, en waarschijnlijk ook wel elders, niet zoo algemeen geweest, als men het soms wil voorstellen. In het j. 1534 werd voor het eerst het uitsnijden van de
tong op de martelaren toegepast 6). Dat men „Christelijke en
1) A ctiones et monimenta martyrum, fol. 91v., 92; Histoire des martyrs, T. I, p. 386s.
2) Ibidem, fol. 48r. In de Hisloire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol.
67v., en latere uitgaven is deze bijzonderheid weggelaten.
3) Actiones et monimenta, fol. 117v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 494.
4) Ibidem, fol. 47r., 118r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 245, 494.
5) Ibidem, fol 42r.; Histoire des martyrs. T, I, fol. 246.
6) Actiones et monimenta, fol. 63r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 285s.
(het martelaarschap van Alexandre Canus te Parijs).
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geloovige" vrouwen levend begroef, is eene strafrechtpleging
geweest, die in Vlaanderen en naburige landen tehuis behoorde 1).
In de Latijnsche editie van het j. 1560 heet Frans I een koning met een zeer voortreffelijke inborst en een zeer grondig
oordeel 2). Latere uitgaven bevatten die lofspraak niet meer 3).
Maar uit meer dan eerie bladzijde blijkt toch, dat, naar Crespin's beschouwing, het lot der Hervormingsgezinden onder de
regeering van dezen vorst, als het alleen van hem afgehangen
had, wel beter zou zijn geweest, doch er viel ook te rekenen met
hen, die de rechtspleging uitoefenden 4). Het bekende bericht,
dat het vinden van het befaamde aanplakbiljet op de deur van
zijn slaapvertrek 's konings stemming, althans tijdelijk, zeer
ten nadeele der Hervormingsgezinden veranderde, wordt door
Crespin bevestigd 5).
Voor de tegenwoordige geschiedvorsching moge het een belangrijke vraag zijn, of de schuld van het ter dood brengen der
Protestanten voor het grootste deel moet geweten worden aan
de wereldlijke dan wel aan de kerkelijke overheid, Crespinn en
de zijnen hebben zich hierin blijkbaar maar weinig verdiept.
Ten eerste kwam het voor het lot der slachtoffers op hetzelfde
neder. Ten tweede trokken wereldlijke en kerkelijke rechtspraak, althans voor de buitenstaanden, eene lijn. Bestond er
eenig verschil, dan was toch het einde voor de betrokken personen bijna altijd rampzalig. Meermalen spreekt Crespin eenvoudig van „de rechters", zonder meer 6). Soms zien wij, dat alleen
1) Ibidem, fol. 81r.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX,
fol. 151r. en in latere uitgaven is deze bijzonderheid weggelaten.
2) Ibidem, fol. 100r.
2) Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol. 119r.
4) Actiones et monimenta, fol. 58, 59, 89r., 100r.; Histoire des martyrs, bij Benoit,
T. I, p. 274, 275; ('s konings optreden tegen de wreedheid van den Dominikanermonnik Joannes de Roma, wordt hier p. 383, eerste kolom, niet vermeld ; p. 383,
tweede kolom, p. 393 s.)
5) Ibidem, fol. 65r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 302.
6) Actiones et monimenta martyrum, fol. 67r., 68r., 80v., 81 r.,86v. ; Histoire des
martyrs, bij Benoit, T. I, p. 335, 381 (hier is de tekst eenigszins gewijzigd; „les iuges" schijnen tegenovergesteld te worden aan „ceux de la cour ecclesiastique") ;
465 eerste kolom, 465 tweede kolom, 462.
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de wereldlijke rechter de vervolging aanvangt en voleindigt 1) ;
soms worden de beklaagden eerst door eene kerkelijke rechtbank als ketters veroordeeld en daarna overgegeven aan de wereldlijke macht 2) ; dat deze zonder nader onderzoek de straf
voltrok, welke op ketterij was gesteld moge een enkelen keer
als een gruwel worden geboekstaafd, men bemerkt er weinig
van, dat het in den regel anders toeging, behalve dat nu en dan
leden der wereldlijke rechtbank de beschuldigden in hunne tegenwoordigheid lieten ondervragen door geestelijken of monniken. Aisdan werkten wereldlijke en kerkelijke rechtspraak als
't ware samen. In dezen vorm treedt de inquisitie op in Frankrijk en de Nederlanden 3). Sommige verdachten zien wij onmiddellijk opsluiten in de bisschoppelijke gevangenis 4). Dat er iets
huichelachtigs school in de overgeving van den veroordeelde
door den kerkelijken aan den wereldlijken rechter, vooral wanneer de eerste, een bisschop of iemand anders dan nog om
Gods wil smeekte den ongelukkige gcenerlei kwaad aan te doen,
dat hem verminking of den dood zou kunnen berokkenen, ontging natuurlijk aan de geloofsgenooten der slachtoffers niet 5).
Anderen en soms de handelende personen zeif, zullen dit als
ernst hebben opgevat en behandeld. In het algemeen was men
niet angstvallig om de ketters hard te straffen. Er waren er, die
verklaarden, dat de rechters zich op dit gebied niet strikt aan
de geschreven wetten behoefden te houden, als zij slechts alle
middelen aanwendden om de ketterij uit te roeien 6). Deze beschouwing was zelfs de heerschende bij de meerderheid, omdat
het beoogde doel algemeen werd goedgekeurd. Dat aan de be1) Actiones et monimenta, fol. 62v., vgl. fol. 10r., 47r., 47v., 61r., 66r., 66v., 78v.,
81v., 82r., 87r., 87v., 90, 119v., 120r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 285;
vgl. p. 113, 245 (verkort), 319, 306, 342s., 440, 466, 462, 463, 383 (het arrest van
Merindol in extenso), 495-498 (hier in extenso het vonnis der 14 martelaren te
Meaux, 1546, getrokken uit de „Registres du parlement").
2) Ibidem, fol. 55v., 95v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 265, 388.
2) Actiones et monimenta, fol. 43r., 56v., 60r., 79r., 82v.; Histoire des martyrs,
bij Benoit, T. I, p. 239, 269, 318s., 463, 348.
4) Ibidem, fol. 64v. ; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 297.
5) Ibidem, fol. 46r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 250.
6) Ibidem, fol. 90v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 385.
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schuldigden wegens ketterij niet werd vergund zich door een
advokaat te laten bijstaan 1), komt overeen met hetgeen wij
weten van de voorschriften in de handboeken der inquisiteurs
en was trouwens iets, dat tegenover groote misdadigers als regel gold. Het dient gezegd, dat slechts zelden te bemerken valt,
dat tegenover de beklaagden die listen worden gebezigd, die afschuwelijke kronkelwegen ingeslagen, welke in de genoemde
handboeken worden aanbevolen om achter de waarheid te komen en de slachtoffers met onfeilbare gewisheid ten val te brengen, de listen en kronkelwegen, waarvan o. a. Angelus Merula de
dupe is geweest. De pijnbank werd veelvuldig aangewend, met
het doel om de namen te doen uitbrengen van de geloofsgenooten 2). Een vreeselijk verschijnsel was, dat een wereldlijke rechter, nog wel rechtsprekende in naam van een bisschop, zich
voor een doodvonnis in klinkende munt liet betalen 3). Doch
hoe schandelijk dit moge geweest zijn, eene regelmatige uitspraak in den vereischten vorm ontbrak ten minste niet ; en zij
heeft niet ontbroken bij de meeste martelaren, wier geschiedenis Crespin heeft vermeld. Enkele vonnissen zijn voluit opgenomen 4).
Crespin schreef zijn boek met een praktisch doel. Het was te
doen om door de voorbeelden van standvastigheid die gegeven
waren, de geloofsgenooten op te wekken en te bemoedigen
tot den strijd. Hadden zij er geen dringende behoefte aan ? Waren de tijden ooit zoo donker ? Diep tragisch klinkt in de voorrede van den eersten druk de beschrijving der verschrikkingen,
die het tegenwoordige geslacht beleven moet. Nooit zag men de
woedende machten der hel ontketend zooals thans om den geheelen aardbodem met verwarring en rampen te vervullen.
Want hoe meer Gods goedheid licht en waarheid openbaart, des
') Ibidem, fol. 90r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 383.
2) Ibidem, fol. 83v., 87r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 349, 462.
3) Ibidem, fol. 42r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 246.
4) Zie tegenover biz. 24 aant. 1 ; ook Actiones et monimenta, fol. 44v, 45r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 248.
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te ijverigen „roept Satan al zijn hulptroepen op om de ware kerk
van God te vervolgen. Daarom is het volstrekt noodzakelijk,
dat de geloovigen, om aan hunne zwakheden te gemoet te komen, zich de voorbeelden voor oogen stellen van hen, die de
waarheid der leer van den Zoon Gods gehandhaafd, en standvastig voor de belijdenis daarvan den dood verduurd hebben.
Dit zal ons prikkelen om met des te grooter moed voort te
schrij den. onder het vaandel van onzen Leidsman en Overste, ten
tijde, dat tegenheden en verwarring ons omringen. Laat ons dan
de oogen, opheffen naar omhoog, en de sterke hand des levenden Gods aanschouwen, die op zulk eene wonderbare wijze in
alle eeuwen en tij den, zijn.e getrouwe martelaren heeft bijgestaan,
hun zoodanig den mond heeft geopend en hun eene zoodanige
kracht en volharding heeft verleend, dat zij, wanneer het
scheen, dat zij overwonnen, waren, juist dan eene roemrijke
overwinning hadden verworven. Want het zijn Gods daden en
wonderwerken, die in de martelaren openbaar worden, en die
moeten worden te boek gesteld, opdat de roem Zijns naams allerwege vermeerderd worde, en de geloovigen des te meer
stof hebben om zich te verheugen en te bouwen op Zijn,e mogendheid en goedheid. Ik hoop, zoo besluit de voorrede, dat dit
boek u grootelijks dienen moge, al naardat een iegelijk uwer
van noode heeft, hetzij vertroosting hetzij versterking. Want
gij hebt hier wonderlijke spiegels en alle soorten van voorbeelden, van alle standen, geslachten, leeftijden en natièn. Gij ziet
hier, hoe de kinderen Gods behandeld worden, hoe zij onderscheidenlijk worden ondervraagd, met welke nietigheden de
vijanden zich bezighouden om hen te verstrikken; gij aanschouwt hier alle soorten van folteringen : sommigen plotseling
terechtgesteld, anderen gekweld en afgemat door eene langdurige kerkerstraf. Kortom, er is stof van elken aard om zich op
alle wijzen te versterken. Gij, ouden, en jongen, edelen en verworpenen, hier zijn ze, die u voorgaan. Gij mannen, laat het u
niet te zwaar vallen vrouw en kinderen achter te laten, want gij
ontvangt in ruil een beter lot ,dat u bereid is. Gij vrouwen, dat
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de zwakheid uwer kunne u niet doe terugwijken; er zijn deugdzame vrouwen, welke door haar voorbeeld u den weg vvijzen !
Voorwaarts dan alien! Laat ons opklimmen tot den berg, ziende op de schitterende zegepraal, welke God bereid heeft voor
alle dappere strijders !" 1)
De inhoud van het boek is met dien strijdkreet in overeenstemming. Het vormt eene boeiende lectuur. Bondig en levendig is de voorstelling der gebeurtenissen. Al het overtollige is,
vooral in de oudere uitgaven, vermeden. Bijzonderheden omtrent de herkomst der martelaren, en hunnen vroegeren levensloop zijn tot het allernoodzakelijkste beperkt. Zonder omwegen,
brengt de schrijver den lezer onmiddellijk, waar hij hem hebben wil. Ook de ondergane wreedheden worden, beknopt beschreven. Geen woord over de plaats, waar het stoffelijk overschot van het slachtoffer blij ft. Doch het gansche licht moet
vallen op de betoonde trouw aan de waarheid. Het is te doen
„om de groote genadegaven, welke God dagelijks aan, zijne kerk
schenkt, niet te veronachtzamen ; om niet aan, de vergetelheid
over te laten den gelukkigen en kostelijken uitgang van zoovelen Zijner kinderen, maar getrouw in de herinnering te bewaren
al wat men er van heeft gehoord en wat men er van verzamelen
kan, niet van hun gebeente of van hunne asch, naar de wijze van
gindsche basilisk, die immer nieuwe idolen en dergelijke wan.produkten smeedt, maar hunne standvastigheid, hunne uitspraken, en geschriften, hunn,e antwoorden, de belijdenis van
hun geloof, hunne laatste woorden en vermaningen" 2).
De leesstof ,die hier geboden wordt, is dus van stichtelijken
aard. En zij is eene gewilde leesstof geweest. Dit boek behoorde
tot de geschriften, die in het geheim en met groot gevaar verbreid werden. Het blijkt o.a. uit een voorval op den weg naar
Valenciennes in het j. 1564. Een kapitein met twee manschappen van het garnizoen aldaar ontmoetten een, man, die een, pak1) Preface de la premiere edition du martyrologe (1554), in den herdruk bij Benoit, p. XXXIII— XXXV.
2) Preface de la premiere edition, bij Benoit, T. I, p. XXXV.
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je droeg. Een der manschappen vond, dat hij er verdacht uitzag, steeg af, fouilleerde hem en ontdekte een verboden boek
onder zijne kleederen. De onbekende wist te vluchten, maar
het pakje bleef achter. Men trof er, behalve het Nieuwe Testament en andere werken het Fransche martelaars-boek in aan,
gebonden in leder 1).
Het kwam voor, dat een predikant dit boek aanhaalde op den
kansel ; j a in sommige kerken werd er bij den avonddienst uit
voorgelezen 2). Jean Raber, een gewezen Dominikaner, die later te Lausanne had gestudeerd, reisde rond door de streek van.
Frankrijk, waarin hij geboren was, om te prediken. Te Chasteau-gontier, niet zeer ver van Angers, las hij in zekeren kring
van huisgenooten voor uit het Martelaarsboek. Fen der dienstbaren pleegde verraad; nog onder het lezen werd hij gevangen
genomen en weldra gedood (1556) 3). Van Michel Herlin, den
vader, in het j. 1567 te Valenciennes gedood, is bekend, dat hij
voor zijne gevangenneming 's morgens en 's avonds met den
grootsten ijver in het martelaarsboek gelezen had en straks in
de verhooren toonde,dat hij dit niet zonder vrucht had gedaan4).
Zelfs werd aan. Francois Verlut, in het j. 1562 te Doornik onthoofd, bij het verhoor door de monniken verweten, dat hij en
zijns gelijken slechts uit begeerte naar roem zoo spraken als zij
deden, dat zij namelijk hunne meening wilden handhaven om
te komen in dat schoone martelaarsboek van Geneve 5).
Dat de herdachte geloofsgetuigen gestorven zijn voor de vrijheid des gewetens, wordt door Crespin niet aangeroerd. Zij zijn
martelaren der waarheid geweest, niets minder en niets meer.
1) Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1b60— 1565, La Haye, 1876, 8°,
T. IV, p. 5-7.
2) De Introduction van Benoit v66r den herdruk, T. I, p. XVIII, en Ch. Frossard, Le Livre des martyrs de Jean Crespin, notice bibliographique, Paris, 1880, p.
6, ald. aangehaald.
3) Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol. 408; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. II, p. 364.
4) Ibidem, M.D.LXX, fol. 694v., 695r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. III,
p. 585.
5) Ibidem, M.D.LXX, fol. 603v., 604 v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. III,
p. 231.
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Vrijheid huldigt de schrijver slechts als de vrijheid om Christus te belij den of de waarheid te verkondigen 1). Dat Hus zich
op het geweten beroepen beef t, wordt niet verzwegen 2) ; Crespin neemt bij de geschiedenis van Hus trouwens slechts woordelijk het verhaal over van Petrus Mladenovic, dat hem bekend
zal zijn geweest door de uitgave van Luther.
In eene beschouwing over het lot der martelaars wordt geklaagd, dat de tegenstanders wapengeweld gebruiken en dat zij
niet alleen iemands stem in de kerk, maar zelfs den geest niet
vrijlaten 3).
Doch, gelijk gezegd, Crespin verlangt alleen vrijheid voor „de
waarheid". Hoe weinig sommige Hervormingsgezinden zich
bewust geweest zijn, dat gewetensvrijheid in hunne beginselen
lag, blijkt uit het geval van den grooten Louis Berquin, die op
zijne beurt tegen de aanvallers poogde op te treden als vervolger met de beschuldiging van ketterij, hetgeen hem een oogenblik zelfs met de hulp van koning Frans I bijna gelukte 4). Crespin vermeldt dit zonder er bij te voegen, dat Berquin toen buiten de lijn van het Protestantisme ging.
Eene stad, waar de Hervorming opkomt, is eene plaats, waar
de superstitie wordt uitgebannen en het Evangelie is begonnen
te heerschen 5). De verbreiders der Hervorming verkondigen de
evangelische waarheid 6) of de leer des evangelies 7), of de zuivere leer van Jezus Christus, den zoon Gods 8), of de leer van
1) Actiones et monimenta, fol. 48r., 118r., Histoire des martyrs, bij Benoit, T.
I, p. 261, 494.
2) Ibidem, fol. 19v., 20v., 21r., 24v., in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LX X, is het verhaal zeer gewijzigd ; (zoo ook in latere uitgaven) ; de drie
laatst aangeduide plaatsen zijn hier te vinden fol. 26v., 27r., 29v.
3) Ibidem, fol. 39r.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, en
latere uitgaven is deze opmerking verdwenen.
4) Actiones et monimenta, fol. 58; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 275.
5) Ibidem, fol. 62v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 285 (anders).
6) Ibidem, fol. 41r., 53r., 64v. In de Histoire des vrays Tesmoins de la verite (fol.
61v., 69r., 79v.), en de latere uitgaven luiden deze plaatsen anders.
7) Actiones et monimenta martyrum, fol. 37v. (in de Histoire des vrays Tesmoins
de la verite, M.D.LX X , fol. 48 en latere uitgaven luidt deze plaats anders).
8) Actiones et monimenta, fol. 46v., Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 244.
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het Woord Gods 1). De aanhanger der Hervorming is iemand,
die zich heeft toegelegd op de kennis der waarheid, en de echte
vroomheid 2), die door God begiftigd werd met het licht des
evangelies 3). De martelaren geven getuigenis aan Christus en
aan zijne leer 4) ; zij belijden Jezus Christus en zijn evangelie 5) ;
zij lijden voor Christus 6), of om den naam van Jezus Christus 7)
of om het evangelie en de prediking des Woords 8) ; zij verdedigen de zaak des evangelies 9), of de zaak der waarheid en den
roem van Christus, of de zaak en de leer van Jezus Christus,
den Zoon Gods 10).
Eene groote plaats bekleedt bij Crespin de Bijbel. Door den
martelaar Martin Gonin wordt, voor de terechtstelling, in eene
laatste vermaning tot de omstanders op het lezen van het
evangelie aangedrongen 11). Estienne Brun had ijverig het NW.
Testament gelezen. Eerst kende hij Been Latijn. Maar hij had
de Fransche vertaling zoo dikwijls met het Latijn vergeleken,
dat hij zelfs schriftgetuigenissen in het Latijn kon aanhalen en
begrijpen. En door het lezen des Nw. Verbonds was hij de dwalingen der priesters gaan inzien 12). De ongenoemde pastoor in.
de Breisgau, die door de Boeren in den Boerenkrijg werd gedood, was tot andere gedachten gekomen door het lezen van
den gezuiverden tekst des evangelies met de scholia der vade') Ibidem, fol. 47r., 66r.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX,
fol. 61v., 85r. en latere uitgaven anders.
2) Ibidem, fol. 57r., in de Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 273s.
3) Ibidem, fol. 79r.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol.
150r. en latere uitgaven anders.
4) Ibidem, fol. 77 v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 438s.
5) Ibidem, fol. 68v.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol.
135r., en latere uitgaven, is dit, door wijziging van den tekst, weggevallen.
6) Ibidem, fol. 25v.; in de Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX, fol.
30, en in de latere uitgaven, weggevallen.
7) Ibidem, fol. 37r., anders in de Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 192.
8) Ibidem, fol. 26r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 170.
9) In het Zuiden worden de Waldenzen algemeen nieuwe evangelisten genoemd.
Actiones et monimenta, fol. 94v. (ontbreekt in de Histoire des vrays Tesmoins de la
verite, M.D.LXX, p. 117).
") Actiones et monimenta martyrum, fol. 43r., 44r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 259, 247.
") Actiones et monimenta, fol. 61r. , Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 320.
12) Ibidem, fol. 66v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 335.
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ren. Thans eerst was hij het met gretigheid gaan verslinden en
had hij bemerkt, in welke duistemis hij tot dusverre had verkeerd 1).
Merk op, dat meestal sprake is van het Nieuwe Verbond.
Van Brully wordt echter getuigd, dat zijne leer in overeenstemming was met het N. en met het 0. Testament 2). Dikwijls is
ook sprake van de Schrift zonder meer. Van sommige martelaren wordt verhaald, dat zij hunne ondervragers door Schriftwoorden uit het veld sloegen 3).
Een enkelen keer worden naast de Schrift „redegronden"
gesteld 4). In het algemeen moet worden verklaard, dat voor
Crespin en de martelaren, wier lot hij beschrij ft, de Bijbel de
kenbron is der waarheid en „het einde van alle tegenspraak".
Crespin was Gereformeerd, waarschijnlijk Calvinist. Het
heeft hem niet belet tegenover een zeker aantal martelaren
eenige mildheid van opvatting en ruimte van waardeering te
betoonen. Niet angstvallig heeft hij gevraagd, of hetgeen de
martelaren beleden, steeds onderling of met de zuivere Calvinistisch-Gereformeerde leer overeenstemde.
Vooral de Wiclefieten en enkele anderen, die nog voor het
optreden van Luther als martelaren worden vermeld, alsmede
de Waldenzen en Albigenzen vormen met de Gereformeerden
een eenigszins gemengd gezelschap. Doch deze mildheid heeft
bij Crespin zeer bepaalde en scherpe grenzen : de Wederdoopers
en Doopsgezinden zijn er volstrekt van uitgesloten. Dat men
ook aanhangers van deze partijen als martelaren liet gelden,
achtte hij een gruwel. Mede om hieraan een einde te maken,
schreef hij zijn boek. „De Duivel toch", zoo schreef hij in de
voorrede der eerste uitgave, „heeft dermate de geesten in slaap
1) Actiones et monimenta, fol. 47v. (quum Euangelii Christi Sermo purior in lucem divulgaretur, adiectis ibique ex patribus scholiis); Histoire des martyrs, bij
Benoit, T. I, p. 260 (veranderd).
2) Ibidem, fol. 79r.; Histoire des martyrs, bij Benoit T. I, p. 463.
3) Ibidem, fol. 52r., 65v., 79v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 258, 305
(Marie Beaudelle), 464.
4) Ibidem, fol. 81v.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 466.
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gewiegd en der menschen oogen verblind, dat zij zonder onderscheid zoowel degenen, die waarheid spraken, voor herders gehouden hebben als degenen die door valsche leeringen de waarheid verdierven. Het geschiedde, opdat de waarheid des to
meer gehaat zou worden. Zoo kwam het, dat Anabaptisten, Libertijnen, Atheisten, Epikureers, Servetisten, spotters en verachters van alien godsdienst, lieden zonder geweten, op eene
lijst werden vereenigd zonder oordeel of keuze; het noodwendig
gevoig was, dat de arme Christenen, die men in dezen, tijd algemeen Lutheranen noemt, al dit veil en dit aanstekelijk kwaad
op den rug hebben gekregen en dat alle schande en smaad op
hen gevallen is. Maar Gode zij lof, de tijd van onderscheiding
en schifting is gekomen" 1).
Ofschoon Crespin bij eene korte uitweiding, geplaatst tusschen de Wiclefieten en de eigenlijke martelaren der Hervorming, de vraag, of de grondlegging der reformatie bij Luther
dan wel bij de Zwitsers gezocht moet worden, omgaat, heeft
hij toch de historische beteekenis van Luther niet verkleind.
De Hervormingsgezinden in Frankrijk heeten steeds Lutheranen 2). Eerst later komt de naam Protestanten in Duitschland
op. Het is duidelijk, dat Crespin het keerpunt der geschiedenis
bij Luther heeft geplaatst 3).
Welke geestesrichting hier aan, het woord is werd de 16e
eeuwsche lezer, die de Latijnsche verzen voorin stellig niet oversloeg, reeds gewaar uit het „Votum" van Tagautius. Als de
groote gruwel van Babylon-Rome geldt daar de heiligendienst
en beeldenvereering, waarbij aan de eer van God wordt to kort
gedaan. Ook wordt de praedestinatie hier in hexameters verheerlijkt. Merkwaardig in een gedicht, dat den vloek verkondigt over Rome !
Twee malen werd van Crespin's boek eene Duitsche verta1) Preface de la premiere edition, bij Benoit, T. I, p. XXXIV.
2) Actiones et monimenta, fol. 59v., 60r., 83v., 84r., Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 318, 349, 350.
3) Ibidem, fol. 57r.; Histoire des martyrs, bij Benoit, T. I, p. 274.
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ling in het licht gezonden; eens in beknopten worm door den
boekdrukker Christoff Raab to Herborn in het j. 1590 1) ; eens
in veel uitgebreider omvang door den godgeleerde Paulus Crocius in het j. 1607. Beide vertalingen waren bestemd als een
minder gelukkig propaganda-middel in dienst der Gereformeerde theologie 2).

1) Martyrbuch: Darinnen werckliche, denckwfirdige Reden and Thaten viler heiligen Martyrer,. . . . ausz den grossen FrantzOsischen A ctis Martyrum, Herborn,

1590. 80.
2) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 83-91.
3
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1.

Van Haemstede's leven

Toen Joh. ab Utrecht Dresselhuis zijne vermaarde verhandeling over Van Haemstede schreef, was aangaande diens
jeugd niets stelligs bekend 1). Dat hij behoord zou hebben tot
de eerste gemeente van Nederlandsche vluchtelingen te Londen, en evenals het meerendeel harer leden een goed heenkomen zou hebben gezocht te Emden 2), moet, zoolang nadere bewij zen ontbreken, gerekend worden tot het gebied der gissingen. Intusschen is aan het licht gekomen, dat Van Haemstede
zoo goed als zeker student geweest is aan de universiteit te
Leuven. In het j. 1552 liet hij daar eene beknopte concordantie of eene kleine verzameling van tabellen over het Kanonieke
Recht drukken 3). Dezelfde auteur die dit nieuwe gegeven betreffende Van Haemstede's geschiedenis aan de hand heeft gedaan, heeft ook nog andere vroeger onbekende bijzonderheden
omtrent hem gevonden. Dientengevolge weten wij nu bijv. dat

1) Ioh. ab Utrecht Dresselhuis, Adriaan van Haemstede in zijn bedrijt, denkwijze
en karakter voorgesteld, in het Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van
Nederland, verz. door N. C. Kist en H. J. Royaards, Leid. 1835, Dl. VI, blz. 41 —
150.
2) Ab Utrecht Dresselhuis, t. a. p., blz. 48 vlg.
2) Het werk is aan het licht gebracht en beschreven door Ulr. G. Goeters; zie
diens artikel: Dokumenten van Adriaan van Haemstede, waaronder eene Gereformeerde geloojsbelijdenis van 1559, in het Nederl. archiet voor kerkgeschiedenis,
's-Gravenh. 1908, N. S., Dl. V, blz. 1-67. Over de Tabulae totius Sacrosancti /uris Pontificij seu Canonici op blz. 42v.
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Van Haemstede te Oudenaarde een twistgesprek gevoerd heeft
met zekeren Jan Daelman. Het blijkt uit een, uiterst zeldzaam
geschrift van Petrus Dathenus. Daelman had vroeger tot de
kruisgemeente behoord. Weldra had hij zich gevoegd bij de partij van het „geven en nemen", die voor het uiterlijke zich wilde
schikken naar de gebruiken der Roomsche kerk. Straks heeft
hij in het bedoelde twistgesprek de stelling verdedigd, dat men
zich van de Roomsche kerk niet mocht afscheiden. Van Haemstede is voor het tegenovergestelde gevoelen opgekomen. Daelman heeft een eenzijdig verslag van het twistgesprek laten
drukken, waartegen Dathenus zich in een geschrift van 1559
heeft verzet 1).
In Juni van het j. 1557 was hij predikant der Hervormden te
Antwerpen. Het blijkt uit een brief, door hem geschreven naar
de gemeente te Emden, waarin hij handelt over gewezen Roomsche geestelijken, die men veiligheidshalve, om ze te doen ontkomen aan den greep der Inquisitie, naar genoemde stad pleegt
te zenden. Ook deelt hij merle, dat iemand van de Waalsche gemeente te Antwerpen gevangen genomen is, en dat er geen
hoop bestaat op zijne loslating. „Maar hij is zeer welgemoed,
om de Evangelische waarheid te betuigen en met zijn bloed te
bevestigen. God moge hem versterken" 2). Van Haemstede
stond daar dus op een bedreigd punt en had dagelijks groote
gevaren, vervolging en dood. in het aangezicht te zien. Toch
nam de gemeente in aantal toe, zoodat hij zich gedrongen zag
om de hulp van een tweeden predikant te verzoeken. Men zou
wel niet lang meer kunnen voortgaan, heimelijk te prediken
zooals tot heden, „daar de Gemeente dus aanwast, dat de huizen te klein worden, en men geen geschikte plaats meer vinden
kan om het woord Gods en de Sacramenten uit te deelen" 3).
Later werd door Karel Utenhove in een brief aan zijnen halfbroeder Joann.es met grooten lof over Van Haemstede's werk1) Goeters, a. w., blz. 43v.
2) In de Bijlagen, bij Ab Utrecht Dresselhuis, blz. 115-120.
3) Dezelfde brief, t. a. p., blz. 119v.
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zaamheid te Antwerpen gesproken en verzekerd, dat hij wel
tweeduizend menschen, had doen overgaan 1). In dezen tijd
richtte hij, evenals Calvijn en Beza gedaan hebben, een brief
tot koning Hendrik den Tweeden van Frankrijk, om op te komen voor de zwaarbeproefde geloofsgenooten te Parijs, van
welke eenigen in dit jaar reeds hun leven geèindigd hadden op
den brandstapel, terwiji een groot aantal anderen met hetzelfde lot voor oogen zuchtten in den kerker. De brief is merkwaardig in zooverre als hij doet zien op welke wijze men meende
zulk een onderwerp te moeten aanvatten. „De gevangenen hebben vergaderingen bijgewoond, waarin zekere superstities zijn
afgekeurd, die in de Kerk zijn binnengeslopen. Het is toch onloochenbaar, dat er zekere misbruiken bestaan, waartegen immers reeds aan de universiteit in de Seine-stad Willem van Parijs, Johannes Gerson, Wessel en anderen geprotesteerd hebben. Overigens streven de schrijver en zijne geestverwanten er
slechts naar, dat God op de rechte wijze worde aangeroepen en
bewaard worde de overeenstemming met de Katholieke Kerk
van Onzen Heer Jezus Christus, naar hetgeen is uitgedrukt in.
de Profetische en Apostolische geschriften, aismede in de Symbolen en de gezaghebbende schrijvers der oude, nog reine Kerk".
Van Haemstede heeft de geloofsbelijdenis onderzocht van de
mannen, die hem de ellende der gevangenen hebben blootgelegd.
Hij heeft bevonden, dat zij met de Symbolen overeenkomt en
vreemd is aan de hartstochtelijkheden van dwepers en revolutionnaire lieden (hiermede kunnen de Anabaptisten zijn bedoeld). „In alle artikelen", zegt hij, „stemt zij overeen met de
onze, behalve dat in een artikel zekere duisterheid schuilt". De
schrijver beroept zich verder op het wijze en krachtige voorbeeld van Frans I, aismede van andere Fransche konin,gen die
in de kerkelijke twisten dikwijls beslist hebben ; maar hij verwacht niet, dat de Koning zich houden zal aan het concilie van

1)

In de Bijlagen, bij Ab Utrecht Dresselhuis, blz. 149.

VAN HAEMSTEDE ' S LEVEN

37

Trente, hetwelk met de booze bedoeling om de waarheid te onderdrukken, werd bijeenvergaderd" 1).
Intusschen werd de toestand te Antwerpen zelf steeds meer
gespannen. Terwijl de aanhang der Hervorming zich uitbreidde, trad de vervolging met nieuwe felheid op. Toch, terwijl te
Antwerpen een aantal geestverwanten in den kerker zuchtten,
had Van Haemstede den moed om voort te gaan met de prediking en de broeders bij te staan in alle nooden en gevaren, gelijk
hij heeft gedaan. In den nacht van den 18en Juni, waarin de gemeente vergaderd was geweest tot viering van het Avondmaal,
werd het huis, dat den predikant Van der Heiden herbergde,
overvallen. Hij zelf ontkwam ; een aantal anderen geraakten
gevangen 2 ). Straks op den Sacramentsdag liet Van Haemstede
zich medesleepen tot eene zeer opzienbarende daad. Op de
openbare straat predikte hij, terwijl de gebruikelijke processie
van den zoogen. H. Sacramentsdag voorbijging 3). Deze openbare prediking heeft hij eenigen tijd voortgezet. Nog hield hij
onder de nieuwe vervolgingen, die markgraaf Jan van Immerzeel deed losbarsten, een prijs stellende op het hoofd van een
predikant, ouderling of diaken, moedig stand en trok zich het
lot van gevangen broeders aan. Hij kon niet verhinderen, dat
verscheidenen hunner, Gillis en Antonie Verdikt, Adriaan de
Schilder, Hendrik de Kleermaker, Cornelis Halewijn en Herman Jansz. hun leven moesten eindigen in de vlammen 4). In
het vroege voorjaar van 1559 trok V. Haemstede met dertien
Vlaamsche familien naar Aken, waar zij met de geloofsgenoo1) Brief van Adtiaan van Haemstede aan Hendrik II, in de Bijlagen, bij Ab
Utrecht Dresselhuis, blz. 121-124.
2) Adr. Haemstedius, De gheschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren
An. 1559, blz. 423v.; in de uitg. Dordr. 1579, blz. 388; Ab Utrecht Dresselhuis, t.
a. p., blz. 58.
3) Aurora Evangelii restaurati in Ecclesiis Belgicis ex H. Antonidis Epistoki ad
Ordines Belgii MDC X I, in de Miscellanea Gioningana, Gron. 1740, 8°, T. III, fascic. 1, p. 48.
4) Hij zelf heeft hunne lotgevallen te boek gesteld in: De geschiedenisse ende den
doodt der vromer Martelaren, An. 1559, blz. 423-447, 449— 454; Kerkeraads-Protocollen der Ned. Vluchtelingenkerk te Londen 1560-1563, uitgegeven door van
Schelven, Amsterdam, 1921; Historien oft gheschiedenissen der vromer Martelaren,
Dordr. 1579, blz. 388-415.
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ten die er reeds vroeger heengevlucht waren, en een deel der
burgerij getracht hebben eene gemeente te stichten, voor welk
doel men zich met een verzoekschrift wendt tot den rijksdag te
Augsburg 1). Ten behoeve van dezen kring heeft V. Haemstede
eene geloofsbelijdenis opgesteld, welk stuk ter ondersteuning
van bedoelde petitie moest dienen. Het ademt een merkwaardigen mild-Gereformeerden geest 2). Toen hij deze geloofsbelijdenis samenstelde, be y ond hij zich reeds niet meer te Aken. Hij
begaf zich toch van daar naar Oost-Friesland, vertoefde te
Norden, en was eene korte pons werkzaam te Groningen 3).
Nog dien zelfden zomer stak hij over naar Engeland, waar na
den dood van Maria de Bloedige (1558) en de troonsbestijging
van koningin Elizabeth de gemeente derNederlandsche vluchtelingen te Londen opnieuw werd opgericht. Adriaan van Haemstede werd de eerste voorganger van het Vlaamsch- of Hollandsch-sprekende deel. Joannes Utenhove kwam aan met Petrus Delaenus, die aan Van Haemstede als tweede predikant
werd toegevoegd. Ook de Waalsche gemeente is weder herboren. De voornaamste zorg van Utenhove, die de hoofdpersoon
uitmaakte, was het terugwinnen van de voorrechten, welke de
vreemdelingengemeente onder de regeering van Eduard VI genoten had. Hij had bij zijn komst het bekende Patent van dien
koning medegebracht en verzocht nu koningin Elizabeth het te
bevestigen. Met moeite heeft hij dit verkregen en niet dan nadat eenige beperkingen waren gemaakt. Eene der voornaamste
was, dat de gemeente bisschop Edmund Grindal van Londen
als superintendent had te erkennen, ofschoon het superintendentschap niet behoorde tot de instellingen, welke door deze
Gereformeerde Protestanten, in de kerk werden voorgestaan 4).
De gemeente is ras in bloei toegenomen, maar Van Haemstede
heeft te Londen Been aangename dagen beleefd. Hij werd be1) Goeters, a. w., blz. 7v., 19v., 29v.
2) Afgedrukt bij Goeters, biz. 46-60.
3) Ab Utrecht Dresseihuis, t. a. p., biz. 61 vv.
4) Jan Utenhove, blz. 190-198.
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schuldigd van neiging tot Wederdooperij 1). Deze beschuldiging
was vreeselijk, omdat de Wederdoopers als de allergevaarlijkste lieden werden geschuwd en vervolgd.
De hoorders van Van Haemstede merkten in zijn. prediking
enkele punters op die hun niet „zuiver" toeschenen ; zij kwamen hierop neder, dat hij de Wederdoopers verklaarde voor
zwakkere leden van Christus. Spoedig werd hij door den Kerkeraad in zijn ambt geschorst 2). Intusschen richtte een gezelschap van Nederlandsche Wederdoopers een verzoekschrift tot
bisschop Grindal, waarin zij vroegen om verlof tot vestiging in
zijn bisdom. Van Haemstede werd gehouden voor den man, die
het verzoekschrift vervaardigd had 3). Onder de ergste dingen,
die men den Wederdoopers verweet, behoorde, dat zij niet geloofden in de ware Godheid van Christus en niet beleden, dat
hij uit het vleesch van Maria een waarachtig menschelijk lichaam had aangenomen. Van Haemstede verantwoordde zich
schriftelijk tegenover den Kerkeraad, maar op eene wijze, dat
zij hem voor een Ariaan scholden 4). Hij deinsde er niet voor
terug in het belang der Wederdoopers een stuk op te stellen,
omdat hij er voor was deze menschen te verdragen en door eene
zachte behandeling tot Christus te brengen. Hij verkondigde
hierin dingen, die in de ooren der tegenstanders verschrikkelijk klonken, zooals, dat de vleeschwording van Christus niet
kon bewezen worden uit de Schrift, en dat dit geen fundamenteele waarheid was, maar slechts eene „circumstantie" van de
fundamenteele waarheid; dat de Anabaptisten, al geloofden zij
niet, dat Christus vleesch had aangenomen van de Maagd, hem
toch erkenden als een waren Middelaar ; dat hij hen dus niet
wilde veroordeelen, maar Gods oordeel overlaten; dat kinderen
1) Bij Van Schelven, blz. 7, 9-11, 13, 15, 21, 22.
2) Jan Utenhove, blz. 205 vv. Bij Van Schelven, blz. 28.
8) Ecclesiae Londino-Batavae archivum, Tomus secundus ; Epistulae et tractatus
cum reformationis tun ecclesiae Londino-Batavae historian; illustrantes, ed. J. H.
Hessels, Cantab. 1889, 4°, Nr. 45, p. 129 sqq., Edmund Grindal to Petrus Delaenus
and Joannes Utenhovius. Bij Van Schelven, blz. 45, 13, 25.
4 ) Brief van A driaan van Haemstede aan zijnen Vriend Jacobus Acontius, bij Ab
Utrecht Dresselhuis, t. a. p., Bijl. C, blz. 127; Van Schelven, blz. 22, 23, 25, 27.
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behouden worden zonder geloof 1), (waaruit de gevolgtrekking
gemaakt werd, dat de ouders hunne kinderen dan ook wel gedurende eenige jaren ongedoopt konden laten) 2). Het gevolg
was, dat Van Haemstede, die weigerde te herroepen, door den
bisschop van Londen werd geexcommuniceerd (16 Nov. 1560)3).
In de gemeente waren er verscheidenen, die, zonder in het leerstellige met hem mede te gaan, de bejegening, welke hem werd
aangedaan, gestreng afkeurden. In de beroering, die hierover
ontstond, deinsde de Kerkeraad voor geen krasse maatregelen
terug. Een aantal hunner werden mede in den ban gedaan of
tijdelijk van het Avondmaal uitgesloten 4), totdat zij eene verklaring onderteekenden, die de belijdenis van het rechtzinnige
geloof omtrent de vleeschwording van Christus, en eene
schuldbelijdenis bevatte 5). Van Haemstede begaf zich over
Holland 6) naar Emden, doch de overheid wilde hem niet toestaan daar te wonen. Met vrouw en kinderen, ongeveer van alles beroofd, moest hij ook die stad verlaten. Merkwaardig is de
diep-weemoedige en toch onwrikbaar-geloovige stemming,
waarin hij zijne tragische ondervindingen 7) verhaalt aan eene
vriendin 8), hij, de verstooten, voorganger en broeder, die zoo') [I. Strype]. The history of the life and acts of Edmund Grindal, Lond. 1710, fol.,
p. 43; Van Schelven, blz. 25, 27.
2) Form of revocation proposed by the bishop of London to Hadrianus Hamstedius,
in het Ecclesiae Londino-Batavae archivum, T. II, Nr. 66, p. 204.
3) Edmund Grindal; Bishop of London, excommunicates Adrianus Haemstediusin het Ecclesiae Londino-Batavae archivum, T. II, Nr. 46, p. 142 seq.; bij Van Schelven blz. 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 73, 76, 83, 137.
4) Zie de vroeger niet gedrukte stukken : Conditiones duce offerendae quibusdam
in Ecclesia Germanica, qui hactenus nisi sunt adhaerere Hadriano, 19 Apr. 1561,
Prima reconciliationis forma Senioribus oblata, 2 Mei 1561, Scriptum Senioribus Ecclesiae germanicae in urbe Londinensi oblatum prima Iulii 1562, in het Ecclesiae
Londino-Batavae archivum, T. II, Nr. 49, 49a, 49b, p. 149-153. Vgl. Jan Utenhove, blz. 209-212 en de daar aangehaalde bronnen. Bij V. Schelven, blz. 32, 33,
73, 81, 85, 88, 90, 93, 94, 107, 110, 111, 114, 120, 128, 129, 141, 151, 159, 171, 179,
184, 185, 186.
5) Bij Van Schelven, blz. 96, 115, 116, 117, 118, 131, 183.
4) Brief van Granvelle, bisschop van Atrecht, 5 Jan. 1561, aan Filips II, in de
Papiers d'etat du cardinal de Granvelle publies sous la direction de M. Ch. Neiss,
Par. 1846, 4°, T. VI, p. 248s. Bij Van Schelven, blz. 86, 88, 92, 121.
7) Bij Van Schelven, blz. 87, 89, 90, 121, 137.
8) Adrianus Hambstede, to Mayken, the wife of Jacob Cool, 10 Feb. 1561, voor het
eerst gedrukt in het Ecclesiae-Londino-Batavae archivum, T. II, p. 144-146.
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velen in den kerker had bezocht en in het aangezicht van den
brandstapel vertroost ! Hij zette zich neder te Olderssum in O.
Friesland, waar hij ruimschoots den tijd had vergelijkingen te
maken, tusschen zijn eigen lot en dat der martelaren, beschreven in het eerste Nederlandsche martelaarsboek, hetwelk in
het j. 1559, geen twee jaren vroeger het licht gezien had. Nog is
hij naar Londen teruggekeerd 1) . Bisschop Grindal legde hem nu
eene schriftelijke herroeping voor, die hij niet kon onderteekenen 2). Eene nieuwe excommunicatie volgde 3) en straks te Olderssum 4) een ontijdige dood (1562).
§ 2. De voornaamste uitgaven van Van Haemstede' s
martelaarsboek

Niet minder dan vierentwintig drukken zijn bekend tot het
j. 1747 5). De eerste verscheen in het j. 1559, waarschijnlijk te
Antwerpen 6). Het is de eenige geweest, die nog tijdens het leven des schrijvers het licht heeft gezien. Exemplaren van dezen
druk zijn buitengewoon zeldzaam; ze zijn opzettelijk vernie1) Bij Van Schelven, biz. 152, 328, 331, 333, 334, 337, 339.
2) Het stuk is meer dan eens, in het Latijn en in vertalingen gedrukt. Zie : Jan
Utenhove, blz. 213, aant. 1. De Latijnsche tekst komt ook voor in het Ecclesiae
Londino-Batavae archivum, T. II, p. 201— 204. Bij Van Schelven, blz. 170, 335,
338, 340, 343, 344, 346, 350, 351, 353, 355.
3) Bij Van Schelven, blz. 147, 148, 150, 156, 159, 163, 165, 166, 350, 351, 353,
355.
4) Bij Van Schelven, blz. 105, 121, 154.
5) Alle nauwkeurig beschreven in de Bibliographie des martyrologes Protestants
Nierlandais, T. II, p. 269-367.
6) De Gheschiedenisse Ende Den doodt der vrotner Martelaren, die om het ghetuyghenisse des Euangeliums haer bloedt ghestort hebben, van den tijden Christi af , totters
Jare M .D. Lix. toe, by een vergadert op het kortste. Door Adrianum Corn. Haemstedium. Apoca. 6. Ich sach onder den altaer de sielen derghener die vermoort waren om Gods woorts wille ende om het ghetuyghenisse dat sy hadden. Ende sy riepen met luyder stemmen ende seyden : Ghy die daer zijt de Heere I de heylighe
ende de warachtighe I hoe lange en oordeelt ende wreeckt ghy niet onse bloet aen
denghenen die op aerden woonen ? ende hen werden ghegeven eenen yeghelicken
witte kleeders I ell daer wart tot hen gesegt I Dat sy noch eene kleynen tijt ruste I
tot dat oock haer medeknechten ende haer medebroeders vervult werden I die
oock ghedoodt souden werden I ghelijck als sy. An. 1559. den 18 Marrij. (sic). —
8°. Onbegrijpelijk, dat het formaat van dit boek in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 272 wordt opgegeven als „in 4°."
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tigd, daar dit werk op de lijst der verboden boeken heeft gestaan. Sepp heeft er een bezeten, hetwelk tegenwoordig behoort tot de bibliotheek van Thysius te Leiden 1) ; de vervaardigers der „Bibliographie des martyrologes protestants neerlandais" hebben dit niet gekend, maar zij vermelden drie an.dere, een in de Koninklijke bibliotheek te Brussel, een in het
Britsch museum te Londen en een (onvolledig) in de universiteits-bibliotheek te Leuven 2). Eene uitvoerige beschrijving en
lange uittreksels zijn te vinden bij Ab Utrecht Dresselhuis 3).
Door de studien welke Sepp aan het martelaarsboek van Van
Haemstede heeft gewijd, is de beteekenis dezer uitgaven nader
in het licht gesteld 4).
Het boek heeft achter den titel in de eerste plaats eene „vermaning tot de overheid", waaronder staat : „Geschreven binnen Antwerpen. En voleindigd in den j are onzes Heeren D. M.
Lix" 5). Vermoedelijk is het werk gedrukt, al naar gelang het
werd geschreven. Hierdoor laat zich gemakkelijk verklaren,
dat tweemaal een slot achter het boek voorkomt. Den eersten
keer wordt het aangetroffen onder het verhaal der terechtstelling van Adriaan den Schilder en Hendrik den Kleermaker. Bij
die gelegenheid deed zich onder het y olk eene dreigende oproerige beweging voor ; er werd geroepen: „Sla dood, sla dood !"
en de scherprechter zocht tijdelijk een goed heenkomen. Na
herinnerd te hebben aan Pharao, die naar vermaning niet luisterde, besluit nu de schrijver zijn boek met een waarschuwing
tot de Stad Antwerpen en eene bedreiging met de straffende
hand Gods, als het zich niet bekeeren wil. „O Antwerpen, Antwerpen, u is ook Gods woord en wil verkondigd. Men heeft u
tot boetvaardigheid geroepen, maar gij hebt uwe ooren toege1) In, dit exemplaar ontbreken de bladzijden 285, 286, 287, 288. Ze zijn door een
zeer recente hand bijgeschreven.
2) Bibliographie des martyrologes protestants Ngerlandais, T. II p. 271.
3) Ab Utrecht Dresselhuis, t. a. p., blz. 79-108.
4) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. H, De geschiedenis der martelaren
door Adriaan Corn. van Haemstede, blz. 10.
5) De gheschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren, An. 1559, eerste quatern, bl. vija; bij Ab Utrecht Dresselhuis, t. a. p., blz.80.
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sloten, die u vermaanden hebt gij vervolgd. En hoe ook de
Heer u kastijdt, dreigt en straft, gij hebt er geen gevoel van.
Wat denkt gij, dat u naakt ? Uwe boosheid is tot den hemel geklommen ; weduwen en weezen verdrukt gij, haar goed en have
hebt gij afgenomen, hare mannen verslagen, en het bloed der
martelaren vloeit over uwe straten. Zoude dit de allerhoogste
God aanzien en niet wreken ? Denkt dat niet. Daarom bekeert
u nog en doet afstand van uwe boosheid, want het is nog niet to
spade : of anders, uwe verderfenis is nader dan gij wel weet :
God zal u straffen". Het geheel eindigt met een kort bericht,
hoe des scherprechters knecht ten laatste de beide mannen
worgde en de doode lichamen verbrandde, den 19 Jan. 15591).
Intusschen worden in hetzelfde Antwerpen op zekeren nacht
een aantal andere broeders gevangen genomen. Het bericht dezer gevangenneming wordt onderaan geplaatst. Tegen het erode van Januari wordt Boutzon le Heu, die reeds lang in den kerker heeft gezucht, onthoofd. Ook hieraan wordt nog eene bladzijde gewijd. Cornelis Halewijn Slotemaker en Herman Janssens Bussemaker worden, na eene gevangenschap van bijna
een jaar, den 28 Feb. 1559 geworgd en verbrand. Het verhaal
van hun martelaarschap vindt nog mede eene plaats. Thans
volgt een slot, van gelijke strekking als het eerste. Bij de terechtstelling heeft zich wederom zulk eene beroering onder het
yolk voorgedaan. „Als ik zulk eene beroering overdenk, moet
ik beklagen de blindheid van den Raad van de Overheid van
Antwerpen, die niet aanzien, hoe God hun de rust beneemt en
vrees aanjaagt, omdat zij tegen Hem en tegen Zijnen Gezalfde
opstaan. . . . . Wat zal de Heer met dit verstokte yolk doen, die
zoo ongevoelig zijn als blokken ? Voorwaar, het onvruchtbaar
hout zal afgehouwen worden. Ziet, de bijl is aan den boom gesteld. Ik heb het u menigmaal verkondigd en voorzegd : ik zal
uws bloeds onschuldig zijn in den dag des Heeren". Nog eene
aanhaling uit het Boek der Wijsheid en de schrijver eindigt
1) De gheschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren, An. 1559, blz. 447;
bij Ab Utrecht Dresselhuis, blz. 105v.
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voor goed 1). Een „Tot den Lezer", een behoorlijk register en
de aanhaling voluit van Openb. VII : 14b-17, toegepast op de
martelaren, en Jeremia XXV : 15-17, 27-29, toegepast op
de vervolgers, vullen de laatste bladzijden.
De schrijver heeft zich veel moeite gegeven om het eerste geschrift van dezen aard, hetwelk in de Nederlandsche taal verscheen, bij het publiek in te leiden. Want behalve de reeds genoemde stukken achter aan vindt men voorin naast de vermelde „vermaning tot de overheid" een stuk met het opschrift :
„Exempelen uit de H. Schrift, dat de rechtvaardigen van het
begin der wereld of altijd vervolgd zijn geworden", dan een ander : „Tot den Christelijken lezer", en eene bladzijde met : „Sommige getuigenissen der heilige Schrift", waarop voluit zijn afgedrukt : Joh. XV : 19-21, XVI : 1-4a, Rom. XIII : 35-39,
1 Petr. 1V : 4 en 5 2).
Behalve de personen, die gezamenlijk onder een hoofd behandeld worden, zooals de inwoners van Merindolum en Cabriera en anderen, vermeldt Van Haemstede in dezen eersten
druk de lotgevallen van tweehonderd-zeven-en-dertig martelaren en martelaressen, op enkele na allen bij name genoemd,
na het optreden van Luther. Het is den schrijver niet ontgaan,
dat hiermede de stof op verre na niet was uitgeput. Alleen
reeds van de Nederlanden viel veel meer te verhalen, maar het
ontbrak aan goede berichten. Daarom zegt hij in het „Tot den
lezer" aan het slot : „Ik heb wel gehoord en weet ook wel, dat er
nog veel martelaren in Vlaanderen, Holland en Brabant om het
getuigenis des evangelies gestorven zijn, maar dezen zijn mij
onbekend" 3). Behalve het voorwerk en de opgesomde stukken
achteraan bevat het boek 454 genummerde bladzijden met Gothieke letter op zorgvuldige en keurige wijze bedrukt. Afgezien
1) De geschiedenissen ende den doodt der vromer martelaren, An. 1559, blz. 448454; vergel. de uittreksels bij Ab Utrecht Dresselhuis, t. a. p., blz. 106-108.
2) De gheschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren, An. 1559, Eerste quatern, bl. vijb tot bladzijde 4.
3) De gheschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren, An. 1559, Tot den
Leser, quatern Ff, bl. iiijr.
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van geringe teekenen van overhaasting schijnt geen zenuwachtige gejaagdheid binnen die woelige en in gisting verkeerende
stad tot de drukkerij te zijn doorgedrongen. En toch moeten
zij, die zich waagden aan de vermenigvuldiging deter kopij, onder het rooken der brandstapels, wel behoord hebben tot de
partij der vervolgden !
In het j. 1565 verscheen een tweede uitgave, wederom zonder aanwijzing van drukker of plaats 1). Slechts twee exemplaren zijn er van bekend, het eene berustende in de bibliotheek
der universiteit te Utrecht, hetzelfde, dat door de verschillende
geleerden, die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden,
is gebruikt 2), het andere in de bibliotheek van het Zeeuwsch
genootschap der wetenschappen.
Het boek is nu nog fraaier gedrukt dan den eersten keer. Het
Utrechtsche exemplaar verkeert in den besten toestand. Behalve voor den quasi-Latijnschen naam van Hamstedius op
den titel is geen andere dan de Gothieke letter gebezigd, ook
niet voor het register, dat eerstmaals met Latijnsche letter was
gezet. Er zijn nu behalve het voorwerk en de achteraan geplaatste stukken (waarvan de laatste bladzijde van den vroegeren druk, behelzende de aanhalingen van Openb. VII en Jerem. XXV naar voren is gebracht), drie honderd twee en veertig
(op eerie zijde genummerde) bladen.
Deze uitgaaf doet meer dan, eene vraag aan de hand, welke
1) De geschiedenissen ende den doot der vromer Martelare I die om het getuygenisse
des Euangeliums haer bloet gestort hebben I van den tijden Christi af I totten Jare
M .D.LI X . toe I by de welcke noch sommighe daer toe ghedaen ende op het cortste by
een vergadert zijn. Door Adrianum Corn. Hamstedium. [Vignet. Een cartouche omsluit een medaillon. Daarbinnen ziet men menschenhoofden en ledematen op den
grond liggen. Een engel spreidt een lijkkleed uit over eene doodkist of eenvoudige
graftomben. Het randschrift van het medaillon luidt : heere hoe langhe en wreket
ghy onse bloet niet ouer den gheene die opter aarden woonen. Apocalip.] Apoca. 6.
Ich sack onder den altaer de sielen der ghener die vermoort waren om Gods woort
wille en om het ghetuygenisse dat sy hadden. ES sy riepen met luyder stemmen di
seyden : Ghy die daer zijt de Heere de heylige di warachtige 1 hoe lange en oordeelt en wreect ghy Diet onse bloet aan den genen die op aarden. woonen ? Eli hen
werden gegeven .. . . Anno M.D.LXV. — 8°.
2) Ab Utrecht Dresselhuis, t. a. p., blz. 84, aant.; Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 113; Bibliographie des martyrologes, T. H, p. 285.
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tot dusverre niemand heeft kunnen oplossen. Waar is zij gedrukt en door wien ? Sepp wijdde een aantal bladzijden aan het
betoog, dat zij kon zijn voortgekomen uit eene drukkerij van
kettersche boeken te Vianen, de stad van den heer van Brederode 1), eene gissing, waarvoor zeer veel te zeggen is. De vervaardigers van de „Bibliographie des martyrologes" spreken
het vermoeden uit, dat zij te Emden het licht zal hebben gezien, daar het titelvignet, verscheidene initialen en letterteekens ook zijn gebruikt voor de uitgave van het Doopsgezinde
martelaarsboek, „Het offer des Heeren", verschenen in het j.
1578 2). (Hierbij dient opgemerkt te worden, dat van dit laatste twee uitgaven met het jaarcijfer 1578 bekend zijn. Slechts
een der twee heeft het bedoelde vignet. Dat zij te Emden van
de pers is gekomen, berust weder op gissing 3) ).
De inhoud is dezelfde als die van den eersten druk. Slechts
bevatten de achtentwintig laatste bladen een toevoegsel. Op
blad 319-321 komt de geschiedenis voor van Josse van Ousbergen ( Justus Imsbergher heet hij hier), 8 Jan. 1544 te Brussel
onthoofd. De onbekende, aan wien dit toevoegsel zijn,en, oorsprong dankt, noemt meteen zijne bron. Hij zegt ni., dat
„Franciscus Encenas in syne Historie" de wonderlijke geschiedenis van dit martelaarschap overvloedig beschreven heeft 4).
Naar alle waarschijnlijkheid zou men zeggen, zal hij dus geput
hebben uit de, in het j. 1558 gedrukte Fransche vertaling van
het verhaal van Franciscus Dryander, boven beschreven. En
dit is de stellige meening van Sepp 5), en de vervaardigers der
Bibliographie des martyrologes 6). Het volgende verhaal, betreffende Rochus, den beeldsnijder uit Antwerpen, in het j.
1544 in Spanje levend verbrand (omdat hij een Maria-beeld beschadigde, dat hij zelf gemaakt had en het niet beneden den
1) Sepp, a. w., blz. 114-120.
2) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 236.
s) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 479.
4 ) De geschiedenissen ende den doot der vromer Martelaren, M.D.LXV, blz. 319a.
9 Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 286.
6) Sepp, t. a. p., blz. 116.
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prijs aan een inquisiteur verkoopen wilde), schijnt wel aan dezelfde bron ontleend. De aanvang toch luidt : „Een wonderlijcke Historie, beschrijft Franciscus Encenas in zijn Nederlantsche Chronijcke, van desen lieuen man Rocho". Een paar regels verder echter zegt de schrijver : „Dwelck ick hier niet hebbe connen voorbygaen, maer onder dit sevende deel oock setten willen" 1). Vanwaar die zonderlinge vermelding van een zevende deel ? Het werk van Van Haemstede was tot dusverre
een geheel. Bij nader onderzoek is mij gebleken, dat de nieuwe
uitgever hier het zevende Deel naschrijft van het Duitsche
martelaarsboek van Rabus 2), waarover nader. Rabus kende
het verhaal van Franciscus Dryander in het oorspronkelijk Latijn 3) en heeft er een groot deel uit overgenomen. 4). Aan hem is
ook hetuitvoerige bericht omtrent Justuslmbergher ontleend5).
Niet anders is het geval met de geschiedenis van een viertal
Schotsche martelaren, Robertus Agnus, Jacobus Ranaldi, Jacobus Venator en Wilhelmus Andree (en het tragisch einde der
vrouw van een hunner, Helena) 6), eerie historie „die de hooggeleerde heer Doctor Alexander Alesius, Professor der heilige
Schrift to Leipzig beschreven heeft, „in de wtlegginghe op den.
XXXViij Psalm Dauids". Sepp 7) en de makers der Bibliographie des martyrologes 8) hebben het er voor gehouden, dat hier
onmiddellijk geput was uit een werk van genoemden hoog1) De geschiedenissen ende den doot der vromer Martelaren, M.D.LXV, blz. 329a.
2) Historien Der Heyligen Ausserweilten Gottes Zeiigen I Bekennern vnd Martyrein . . . . durch Ludovicum Rabus .. Der Sybend Theyl. M.D.LVII, 4°, Blatt
cLiiija: „Ein wunderbarliche History, beschreybet, Franciscus Encenas in seiner
Niderlandischen Cronick, von disem lieben Mann Rocho, so sich mit jhm, Im
M.D.xLiiij. Jar, ohn gefahr in Hispanien, in eener Statt zu S. Lucas genannt, nicht
weyt von Hispali gelegen, zugetragen hatt, Welche ich hye nicht hab kOnnen vmbgehen, sonder vnder disen Sibenden Theyl auch setzen w011en. Die haltet sich
wie folget".
3) Rabus, a. a. 0., Der Sybend Theil, Blatt cLxxvib: „im Latein weytleuffig beschriben".
4) Rabus, a. a. 0., Der Sybend Theil, Blatt XLXXVIb—CCXXXb.
5) Rabus, a. a. 0., Der Sybend Theil, Blatt XCVIIb—CXIVb.
6) De geschiedenissen ende den doot der vromer Martelaren, M.D.LXV, bi. 330a332a.
7) Sepp, t. a. p., blz. 114.
8) Bibliographic des martyrologes, T. II, p. 286s.

48 HET MARTELAARSBOEK VAN ADRIAAN VAN HAEMSTEDE

leeraar Alesius 1). In werkelijkheid is echter iets uit hetzelfde
zevende deel van Rabus vertaald 2).
Nog volgt de geschiedenis van het martelaarschap van Christophorus Fabritius (Christoffel Smit) en Oliverius Bockius 3).
Deze is ontleend aan een „boeckxen dat ghemaect is van deser
beyder ghevanckenisse, Anno M. D. Lxiiij" 4).
De eerste uitgave van dit oorspronkelijke Nederlandsche
boekje, gedrukt te Antwerpen in het j . 1564, is niet, maar eene
tweede van het j. 1565 wel bekend 5). Het werd door Guido de
Bray in het Fransch vertaald 6). (Hadden dat Nederlandsche
boekje en de tweede druk van het martelaarsboek denzelfden
oorsprong ? De bewerker van het laatste zegt toch op de aangehaalde plaats : „wij hebben laten uitgaan een boeksken ?"
Vergelijkt men nu de uitgave des martelaarsboeks van het j.
1565 met die van het j . 1566, waarop weder alle volgende in
hoof dzaak berusten, dan bemerkt men, dat in deze laatste geen
der vermelde toevoegingen is overgenomen. Omtrent Fabritius
en Bockius wordt wel een bericht geplaatst, maar het heeft een
geheel anderen. vorm ; en van de overigen wordt gezwegen. Het
is dus zoo goed als zeker, dat de bezorger van den druk van het
j. 1566 dien van het j. 1565 niet heeft gekend 7). De verspreiding moet dan wel zeer in het geheim, en wellicht in eene geheel
andere streek zijn geschied. De korte opeenvolging der drukken
maakt het des te beter begrijpelijk, dat de eene uitgever van
den ander niet gehoord zal hebben.
1) Te weten uit: Alex. Alesius, Expositio libri Psalmorum usque XLI I , Leipzig,
1554
2) Rabus, a. a. 0., Der sybend Theil, Blatt ccxxxj : „Ein erbaermbliche History, .... hat der hochgelehrte Herr Doctor Alexander Alesius der H. Schrifft
Professor zu Leypzig beschriben, in der ausslegung vber den xxxviij. Psalmen
Davids. Welchen ich mit treiiwen verdeutschet".
3) De geschiedenissen ende den doot der vromer Martelaren, M.D.LXV, blz. 332a342b.
4) Ibidem, M.D.LXV, blz. 332a.
5) Sepp, t. a. p., blz. 115; Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 286. Zij is herdrukt in de Bibliotheca reformatoria, 's-Gravenh. 1911, Dl. VIII.
6) Dr. L. A. van Langeraad, Guido de Bray, blz. 60, aant. 1; 61 , Bibliotheca reformatoria, Dl. VIII, blz. 277 v.
7) Sepp, t. a. p., blz. 121; Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 290.
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Eene belangrijke veran,dering heeft Van Haemstede 's arbeid
ondergaan in den druk van het j. 1566 1). (Uit het „anderwerf
overzien" op den titel blijkt, dat het minstens een derde druk is.
Daar de tweede, waarop hier wordt gezinspeeld, niet de ons bekende van het j. 1565 kan zijn, moet een uitgaaf hebben bestaan, welke tot heden aan de bibliografen is ontsnapt. Tenzij
men mocht willen aan,nemen, dat de vervaardiger der editie
van het j. 1566 wel van het bestaan der uitgave van het 1565
heeft gehoord, maar er geen exemplaar van heeft bezeten, zoodat hij de daar aangebrachte toevoegingen ook niet kon overnemen. Deze gissing is niet waarschijnlijk, omdat hij dan wel
met een enkel woord van die verhouding melding zou hebben
gemaakt ). Omtrent de plaats, waar deze editie gedrukt werd,
moeten wij ons weder vergenoegen met gissingen. Sepp pleitte
voor Antwerpen en uitte het vermoeden, dat Gaspar Van der
Heiden, in het j. 1566 predikant aldaar, er de hand in kan gehad hebben 2). Anderen denken aan Sedan en aan Guido de
Bray 3).
De verandering welke het boek heeft ondergaan, bestaat ten
eerste hierin, dat de naam van Adriaan van Haemstede verdwenen, j a opzettelijk uitgedelgd is, niet alleen op den titel,
maar ook onder het „Tot den Leser" achteraan, en zelfs uit het
verhaal van het martelaarschap van Cornelis Halewijn, waar
sprake is van Van Haemstede's bemoeiingen te zijnen opzichte 4). In de latere edities is dit zoo gebleven. Het heeft ten gevolge gehad, dat weldra zoo goed als niemand meer heeft geweten, dat het martelaarsboek zijn ontstaan te danken had ge1) Historien Oft Gheschiedenissen der vromer Martelaren, die om het ghetuygenisse
des Euangelijs haer bloed vergoten hebben, van den tijde Christi af, tot den fare
M.D.LXVI. toe, op het cortste by een vergadert. Nv anderwerf ouersien, verbetert ende vermeerdert. Apocal. VI. Ick sach onder den altaer .... Anno, 1566. 4°.
Zie : Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 289.
2) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 125v.
2) Dr. L. A. van Langeraad, Guido de Bray, blz. 61, aant. 2; Bibliographie des
martyrologes, T. II, p. 292s.
4 ) In de eerste uitgave : De gheschiedenisse ende den doodt der vromer tnartelaren,
An. 1559, blz. 451.
4
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had aan Adriaan Van Haemstede 1). Gedurende ongeveer honderd jaren is deze alzoo beroofd van de eer en de erkentelijkheid, welke hem wettig toekwamen. De reden hiervan kan Been
andere geweest zijn dan deze, dat Van Haemstede wegens zijne
afzetting als predikant te Londen bij de Gereformeerden in een
kwaden reuk van onrechtzinnigheid stond. Zij waren het, die
het werk ter perse legden, en verwijderden nu 's mans naam als
een steen-des-aanstoots. Ook in den tekst hebben zij geschrapt
wat naar hunne meening te zeer tegen de rechtzinnige leer indruischte, gelijk in eene volgende paragraaf nader zal worden
aangewezen.
Ten andere is deze uitgaaf met de geschiedenis van een aantal martelaren, alien uit de Zuidelijke Nederlanden uitgebreid.
Het gold zestien slachtoffers, die in den allerjongsten tijd, een
tijd van steeds toenemende spanning, in Vlaanderen en omstreken gevallen waren. Deze martelaren behoorden tot de besliste
Calvinistische Gereformeerden, spraken en getuigden in Calvinistischen geest 2). Niet, dat Van Haemstede deze martelaren
zou hebben uitgesloten ; maar intusschen werd toch het Calvinistisch-Gereformeerd karakter van het martelaarsboek belangrijk versterkt. En zoo werd het dan opnieuw heimelijk verbreid 3) en kwam in de handen van wie weet hoevelen, in dat
gedenkwaardige jaar van het Verbond der Edelen, Hagepreeken, Beeldenstorm, gebeurtenissen, die de voorbode werden van
den ontzettendsten strijd.
Op de nationale synode te Dordrecht in het j. 1578 is onder
de „Particuliere vragen" ook de vraag gesteld : „of men het
boek der Martelaren vermeerderen zal ?" Het antwoord was bevestigend. En aan Joannes Cubus, predikant te Antwerpen,
een van de secretarissen der synode werd gelast, daar hij ettelijke authentieke memorièn van martelaren bij zich had, zorg
te dragen, dat ze werden nagezien en gedrukt bij het marte1) Sepp, t. a. p., blz. 15.
2) Sepp, t. a. p., blz. 122v.
3) Het behoorde waarschijnlijk tot de kettersche boeken, die uit Sedan in groote
vaten naar elders werden vervoerd. Zie bij Van Langeraad, Guido de Bray, blz. 61
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laarsboek. Hierin moest hij door Jean Taffin en Hochede de la
Vigne, zijne ambtgenooten te Antwerpen geholpen worden 1).
Welk resultaat dit heeft opgeleverd, is onbekend. De predikant
Cubus overleed reeds in het volgend jaar. Wel verscheen in hetzelfde jaar bij Jan Canin te Dordrecht een nieuwe druk, maar
het is volkomen twijfelachtig, of deze met Cubus lets had uit te
staan 2). Voor den eersten keer werd thans de plaats van herkomst op den titel vermeld, terwijl achter den titel een privilegie voor drie jaren vanwege de Staten van Holland en Zeeland
aan Jan Canin geschonken, staat afgedrukt. De bangste tijden
voor het Protestantisme in de Nederlanden waren voorbij.
Deze uitgave zette de rij der getuigen voort, waar men in het
j. 1566 was blijven staan. Soms volgt de bewerker Crespin ;
soms bewandelt hij zijn eigen weg. Onder degenen, die thans
voor het eerst in het Nederlandsche martelaarsboek voorkomen
behooren Guido de Bray en Peregrin de la Grange. Overigens
valt over den ijver of de moeite, aan deze bewerking besteed,
niet te roemen ; eer het tegendeel. Het aantal nieuw opgenomen personen was op verre na niet in evenredigheid tot het
groote aantal slachtoffers, in den tusschentijd gevallen. Hierdoor is eene onvolledigheid ontstaan, die eigenlijk nooit is aangevuld. (De in onzen tijd vervaardigde martelaarslijsten van de
Bibliographie des martyrologes en van Dr. Hoog 3) komen deze
leemte eenigermate, maar niet op voldoende wijze tegemoet).
Over de nauwkeurigheid der nieuwe opgaven in den druk van
1579 valt niet te klagen. Sommige worden op treffende wijze
bevestigd in de „Sermoenen van broer Cornelis", die in de jaren
1566-68 meermalen vingerwijzingen deed naar de martelaren,
een of twee dagen te voren gehangen of verbrand 4).
Een loutere herdruk met flinke groote Gothieke letter en
1) Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, uitgeg. door F. L. Rutgers, in de W erken der Marnix-V ereeniging, Serie II, Dl. HI, Utr. 1889, 8°, blz. 267.
2) Vgl. Sepp, t. a. p., blz. 15v., 127-129.
3) I. M. J. Hoog, Onze martelaren, in het N ederl. archief voor kerkgeschiedenis,
's-Gravenh. 1902, biz. 86-116.
4) Sepp, a. w., blz. 128v.
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met verbeterd register was de uitgave , die te Dordrecht van de
pers kwam in het j. 1590 1). De leemte, die in 1579 bleef bestaan, werd dus gelaten zooals zij was.
Eene uitgaaf te Delft in het j. 1593 bevat een beperkt aantal
nieuwe namen 2). In het j. 1604 verscheen eene uitgave in folio
te Dordrecht bij Abraham Canin ; deze was voor het eerst versierd met 63 houtsneden 3). In het j. 1609 zag eene nieuwe genlustreerde uitgaaf het licht bij Jan Evertsz. Cloppenburg te
Amsterdam in 2 quarto-deelen. Het eerste deel had den inhoud
van het oude martelaarsboek. Het tweede, bewerkt door Andreas Oosterbeeck, predikant te Amsterdam, behelsde de geschiedenis van niet minder dan tweehonderdzestig martelaren.
De bewerker leverde echter niets dan vertalingen van Crespin 4) .
H. Hexham, die in het j. 1612 eene uitgaaf bezorgde ook in
twee quarto-deelen, welke hij opdroeg aan Joann. Polyander
a Kerckhoven, hoogleeraar te Leiden, vermeerderde het werk
van Oosterbeeck slechts met eenige uittreksels uit Crespin en.
Foxe 5). De onvolledigheid ten opzichte der Nederlandsche martelaren bleef bestaan, zooals te voren.
Intusschen was door de toevoegingen de orde in het werk
verbroken. Deze orde werd hersteld door den man, die zich zelven op den titel slechts aanduidde met de beginletters I. S.
Waarschijnlijk beteekent dit : Ioannes Streefkerkensis, en was
hij dezelfde als Joannes Gysius, die de editie van het j. 1657 bezorgde en zich ook heeft aangeduid met de letters I. G. 0., dit
wil zeggen : Ioannes Gysius Oudorpius 6). Gysius heeft de
stoutheid gehad om onder de opdracht of de vermaning tot de
overheid weder den naam van Adrianus Hamstedius te plaat1) Historien otte gheschiedenissen der vromer Martelaren, die om het ghetuygenisse
des Euangelij haer bloet vergoten hebben, . . . . Wederom van nieus oversien, verbetert ende gecorrigeert. Matth. 10. vers. 32.. .. [Vignet] Apoca. 7. vers. 14.. ..
Tot Dordrecht, Ghedruckt voor Laurens Jacobz. — 8°.
2) Sepp, a. w., biz. 130; Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 303s.
3) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 309s.
4) Ibidem, T. II, p. 317-321.
5) Ibidem, T. II, p. 325-329.
6) Ibidem, T. II, p. 335-355.
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sen 1). Zoo werd de lang miskende weder eenigermate in zijne
eer hersteld.
Gysius wijdde aan zijne uitgaaf eene uitnemende zorg en verbeterde vele fouten, die waren ingeslopen. De fraaie foliant met
platen bekoorde zelfs Sepp, die anders van geillustreerde martelaarsboeken afkeerig was 2). Tot dusverre was de geschiedenis
van Engel Merula's dood in alle martelaarsboeken verkeerd
voorgesteld, in weerwil van de klacht door Prof. Paulus Merula
in de „Historia Tragica", hierover geuit. Men ging voort hetzelfde gebrekkige bericht te herhalen. Eerst Gysius heeft aan
1VIerula's uiteinde recht gedaan 3).
§ 3. De bronnen van Van Haemstede
De vraag, uit Welke bronnen Van Haemstede heeft geput,
kan tot dusverre slechts voor een deel met volkomen beslistheid worden beantwoord. Voor een ander deel moeten wij ons
met de waarschijnlijkheid vergenoegen. Tot dusverre heeft niemand, van dit onderwerp zulk eene ernstige studie gemaakt als
Sepp. Doch hoe belangrijk de resultaten ook waren, die hij in
de meermalen aangehaalde verhandeling heeft nedergelegd,
zijn werk is niet op alle punten volkomen betrouwbaar. Het
blijkt helaas ! al te duidelijk uit de bepaling der verhouding van
Van Haemstede tot Rabus, den schrijver van het Duitsche
martelaarsboek. Op de eene bladzijde wordt gezegd, dat Van
Haemstede het werk van Rabus niet heeft gekend 4). Verderop
worden andere bladzijden (onbegrijpelijkerwijze !) gebezigd om
het gevoelen te staven, dat Van Haemstede meer Rabus in
diens gebruikmaking van Baleus en Foxe, is gevolgd, dan wel,
dat hij de Engelsche auteurs zelf gevolgd heeft 5). Nader onder1)
2)
2)
4)
b)

Sepp, a. w., blz. 131 v.; Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 351.
Sepp, a. w., blz. 131.
Sepp, a. w., blz. 44.
Sepp, a. w., blz. 82.
Sepp, a. w., blz. 99.
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zoek mag bier gewenscht genoemd worden. Voor het oogenblik
bestaat genoegzame zekerheid van het volgende.
Sommige gebeurtenissen heeft Van Haemstede zelf bijgewoond of er van vernomen door de eerste oor- en ooggetuigen.
Dit geldt eenige martelaren uit Antwerpen, die hetzij aldaar,
hetzij te Brussel zijn omgebracht. Hijzelf was met Gillis Verdikt naar Brussel gereisd. Laatstgenoemde werd daar voorganger der gemeente en weldra martelaar 1). Anthonius Verdikt,
die s traks het voorbeeld zijns broeders te Brussel volgde, was
diaken geweest bij Van Haemstede's gemeente 2).
In de tweede plaats hebben hem schriftelijke documenten ten
dienst gestaan, uittreksels uit de proces-akten, eigenhandig
geschreven brieven of berichten van de martelaren zelven ;
voornamelijk behelsden deze stukken de geloofsbelijdenis, die
zij mondeling of schriftelijk voor den rechter hadden afgelegd 3) .
In de verklaring : „Tot den Leser", achter de eerste uitgave opgenomen, wijst hij den weg aan, waarlangs hij sommige dokumenten heeft verkregen. Andere heeft hij uit vreemde talen
overgezet. Hij richt nu het verzoek tot iederen lezer hem soortgelij ke stukken te verschaffen : „Ik heb wel gehoord en weet ook
wel, dat er nog veel martelaren in Vlaanderen, Holland en Brabant om het getuigenis des evangelies gestorven zijn, maar zij
zijn mij onbekend". „Daerom bidde ick eenen yeghelicken die
sulcke eenighe bekomen kan, die met haer belydenisse de ghemeynte Christi leeren mochten, dat sy my de selfde wouden
toeschicken of to self aen den dach brenghen. De niiddelen om
haer belydenissen te krijghen zijn dese : Men krijcht wel een
wtschrift wt de Raetkamer of Griffie, daer de belijdenissen bewaert werden. Of de Martelaren hebbent somwijlen hare vrienden te kennen ghegeuen, die suicks vertellen moghen, of sy
hebbent somwijlen oock met haer eygen, handen beschreuen
1) De gheschiedenisse ende den doodt der vromer Martelaren, An. 1559, blz. 425.
2) Ibidem, An. 1559, blz. 429.
3) Vergel. behalve het boven (blz. 13) genoemde artikel van H. T. Oberman : H.
W. te Winkel, De geloofsbelijdenis van Mattheijs de le Becq, in het Nederl. archief
voor kerkgeschiedenis, 's-Gravenh. 1910, N. S., Di. VII, blz. 83 —109.
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ende tot hare medebroeders ouerghesonden. Door dese middelen hebben wy sommighe gekreghen : sommighe oock wt ander
spraken ouergheset" 1).
Dat Van Haemstede zich proces-stukken wist te verschaffen,
leert de geschiedenis van Cornelis Halewijn, verbrand 28 Feb.
1559. De vader bezocht dikwijls de huisvrouw van den markgraaf van Antwerpen, die zijn „peetken" was. Er ontstond nu
eene goedbedoelde samenspanning van den markgraaf, den advokaat en den vader om den zoon te redden. Ze wisten te bewerken, dat het proces schriftelijk zou gevoerd worden. Er
werd nu door den advokaat bij de rechtbank eene verklaring
ingediend, kwansuis van Cornelis Halewijn, waarin hij beloofde
voortaan naar de biecht en het Sacrament te gaan, en zich te
stellen in den staat van genade, gelijk een goed kind van de heilige kerk. Ook beleed hij, dat de predikatien van geen waarde
waren, omdat hij bemerkte, dat zij op geen gewijde plaats geschiedden.
Intusschen schreef de gevangene zelf brieven aan de broeders, waarin hij groote standvastigheid in het geloof betoonde.
Doch sommigen koesterden achterdocht en vertrouwden dat
schriftelijk behandelde proces niet, dat zoo heimelijk en bedektelijk voortging. „Toen heeft de predikant der gemeente met
behendigheid het proces inhanden gekregen en haastig afgeschreven. Ziende nu zulke dingen, die tot groote ergernis strekten en tot openbaare verloochening der waarheid, heeft hij dit
bij de ouderlingen en diakenen der gemeente aangegeven" 2).
(Het einde is geweest, dat zij den gevangene gedrongen hebben
de valschelijk op zijnen naam gestelde verklaring te herroepen
en den vuurdood in te gaan 3).
In de derde plaats moeten Van Haemstede, evenals Crespin,
gedrukte berichten, zooals zij dikwijls kort na den dood der
martelaren verbreid werden, hebben ten dienste gestaan. Bei1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, Tot den Leser, blz. 455.
2) Ibidem, An. 1559, blz. 451.
3) Ibidem, An. 1559, blz. 451-454.
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den hebben sums onafhankelijk van elkander eenzelfde bericht
gebruikt. Dit is bijv. het geval met Gnapheus' verhaal van het
martelaarschap van Ioannes Pistorius 1) . Beider berichten omtrent Iean le Clerc gelijken zeer veel op elkander. Doch zij verschillen in de beschrijving der geeseling, welke hij onderging
volgens den een „drye daghen, seker vren lanck", volgens den
ander : „tribus diebus certo spatio intermissis" 2).
Van Haemstede vermeldt zijn verblijf te Rosoay in Brie niet,
wat Crespin wel doet ; daarentegen weet Van Haemstede de
plaats buiten Mets te noemen, waar Jean le Clerc werd ter dood
gebracht, waarover Crespin zwijgt 3). Zij moeten dus onafhankelijk van elkander uit eenzelfde bron geput hebben.
Groote overeenkomst bestaat tusschen beider verhaal van het
lot van Carolus de Koninck. Maar Crespin alleen noemt den
naam der straat te Brugge, waar hij in het j. 1557 gevangen genomen is, nl. de Eselstrate ; daarentegen vermeldt Van Haem'tede alleen, dat hij de monniken behalve met den Bijbel ook
met de „oude Doctoren" versloeg 4). En zoo is het ook bij Robert Oguier 5) ; er is overeenkomst en verschil. De meening van.
Sepp, dat Crespin ten opzichte van De Coninck en Oguier afhankelijk zou zijn van Van Haemstede 6), moet dus hierin verbeterd worden, dat beiden een vroeger bericht gevolgd hebben.
(Daar de onderstelde afhankelijkheid er toe bijdroeg om Sepp
te doen beweren, dat Crespin de uitgave van het Nederlandsche martelaarsboek van het j. 1566 zal gekend en gebruikt
hebben 7), zien wij opnieuw, dat op de zekerheid dier voorstelling iets valt of te dingen).
1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 86 v.; Crespin, Histoire des
vrays Tesmoins de la verite. M.D.LXX, fol. 60v.; Sepp, a. w., blz. 37.
2) Ibidem, An. 1559, blz. 204-215; Crespin, Actiones et Monimenta Martyrum,
M.D.LX, fol. 175v.— 182r. ; Sepp, a. w., blz. 28v.
3) Ibidem, blz. 85; Actiones et Monimenta, fol. 46.
4) Ibidem, blz. 417 vv.; Crespin, Histoire des vrays Tesmotns de la verite,
M.D.LXX, fol. 449.
5) Ibidem, blz. 391-399; Histoire des vrays Tesmoins de la verite, M.D.LXX,
fol. 425-429.
') Sepp, a. w., blz. 32.
7 ) Sepp, a. w., blz. 32.
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Bij Van Haemstede treft men het eerste, zij het ook gebrekkige bericht aan van het martelaarschap van Angelus Merula 1). Doch het meermalen genoemde boekje van Franciscus
Dryander 2), uitnemend relaas van een ooggetuige omtrent Nederlandsche martelaars, heeft hij niet gekend 3).
Dat hij op tal van bladzijden Crespin heeft nagevolgd, behoeft na de studie van Sepp 4) niet meer aangetoond to worden.
Toch heeft hij soms zelfs waar het een Franschen martelaar
gold, wel een eigen bericht bezeten 5).
Nog eene voorname bron voor Van Haemstede was het Duitsche martelaarsboek van Rabus. Aan Rabus zelfs heeft hij zijne
berichten ontleend omtrent de Engelsche martelaars, en niet
regelrecht aan de werken van Baleus en Foxe, die Rabus tot
bron gediend hadden. Moge Sepp op de eene plaats beweerd
hebben, dat Van Haemstede Rabus niet, op de andere, dat hij
hem wel gekend heeft, tot nader onderzoek moet het laatste als
juist beschouwd worden. Sepp zelf heeft duidelijk genoeg aangewezen 6), dat Van Haemstede ten opzichte van Willem Thorpe, Willem Taylor en Ioan Ouldecastel (lord Cobham) afhankelijk is van Rabus 7), die op zijne beurt, blijkens eigen verzekering 8), Baleus 9) en Foxe heeft gevolgd. Door het levendige handels- en scheepvaartverkeer tusschen Antwerpen en Londen,
1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 419-421; Sepp, a. w. blz. 33.
2) Histoire de l'estat dv Pais Bas, et de la religion d'Espagne, Par Francoiys du
Chesne. A. S. Marie, par Francoys Perrin, M.D.LVIII. Vgl. hierboven, blz. 31.
3) Sepp, a. w., blz. 19.
4) Sepp, a. w., blz. 41, 61 en elders.
5) Sepp, a. w., biz. 41 v.
6) Sepp, a. w.,blz. 99-101.
') Historien Der Heyligen A usserweilten Gottes Zeiigen, Bekennern vnd Martyrern
durch Ludovicum Rabus von Memmingen, Der dritte Theyl, M.D.LV, Blatt ixLvij; De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 46-51 (Willem Thorpe),
66-69 (loan Oudecastel), 69 v. (Willem Taylor).
8) Rabus, a. a. 0., Th. III, Bl. la, xxxiva, xlvib.
9) Scriptorvm illustrium maioris Brytannie quam nunc Angliam et Scotiam
uocant: Catalogus . . . . Autore Ioanne Baleo, Basileae, 1557, fol., pag. 538 (Guilhelmvs Thorpe) 556 seq. (Ioannes Oldecastell), 560 (Guilhelmvs Taylovr).
The first Volume of the Ecclesiasticall History, Newly recognised by the Author,
I. Foxe, London, 1576, fol., p. 511— 527, (W. Thorpe), 536-566, 620 (Lord Cobham).
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en door de nauwe betrekkingen tusschen de Hervormingsgezinden in de Nederlanden en hen, die zich in Engeland gevestigd
hadden, is Van Haemstede op de hoogte gekomen van veel, dat
hem belangstelling moest inboezemen. Dientengevolge vermocht hij bij de bespreking van Groot-Brittanniè 's martelaren
een enkelen keer zijn eigen weg te gaan 1).
§ 4. Eenige opmerkingen over den inhoud en den geest, waarin
Van Haemstede's werk geschreven is

In de „Admonitio" voor de Latijn,sche uitgave van zijn werk
van het j. 1560 heeft Crespin de vraag aangeroerd, waarom hij
de geschiedenis der martelaren niet had behandeld van den
oorsprong des Christendoms af. Het antwoord was, dat het wel
in zijn voornemen lag, en dat de lezer zich maar moest houden
aan het spreekwoord : „quicquid disfertur, id non auferri" 2).
Van Haemstede heeft eene poging gedaan om in hetgeen
hier als eene leemte wordt beschouwd, te voorzien. Hij begint
met enkele bladzijden. te wijden aan Jezus, Stephanus, Jakobus den zoon. van Zebedeus, Simon Petrus en Paulus, zich houdende aan de Bijbelsche berichten, behalve dat de marteldood
van Paulus onder keizer Nero als een feit wordt aangenomen.
Dan volgen Ignatius, Polykarpus, Ptolemeus en Lucius. Nu
eene korte historische uiteenzetting, hoe eerst onder de regeering van keizer Antoninus Verus „de naam van Christus is aangenomen geworden over de gansche wereld", en daarna de Satan door laster heeft weten te bewerken, dat nieuwe vervolgingen uitbarstten. Dan worden hoofdstukjes gewijd aan Justinus den philosoof, aan hen, die te Lyon en Vienne zijn. omgebracht, en aan Irenaeus. Achtereenvolgens worden de vervolgingen onder de keizers Septimius Severus, Maximinus, Decius,
Valerianus en Diocletianus, alsmede eenigen der slachtoffers
1) Sepp, a. w., blz. 101 v.
2) Actiones et Monimenta, Ioannes Crispinus, M.D.LX, Admonitio, quatern ;1,
fol. iiijv.
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besproken, waarbij afzonderlijke hoofdstukjes worden ten
beste gegeven over Sixtus, bisschop van Rome en Laurentius,
diaken, over Marinus van Jeruzalem en enkele anderen. Op dezelfde wijze gaat het voort. Korte historische uiteenzettingen
worden afgewisseld met enkele berichten van martelaren. Na
de bekeering van keizer Constantijn is het aantal echter gering. Arnulf, aartsbisschop van Lyon, Arnold van Brescia,
de Waldenzen te Lyon en eenige anderen worden afzonderlijk
behandeld. De historische uiteenzetting daarentegen beschrijft
hoe langzamerhand misbruiken en dwalingen zijn ingeslopen,
hoe men bijv. van het eeren van der martelaren, gedachtenis gekomen is tot de aanroeping der heiligen en de reliquien-vereering (blz. 21) , verhaalt „ van de afneminghe des Roomschen
Rijckx, ende oorspronck des Antichrists", nl. hoe het oude
keizerrijk te gronde ging, het pausdom en het nieuwe keizerrijk
opkwamen, en hoe men verviel tot beeldenaanbidding (blz.
29-35), en tot het aannemen eener plompe vleeschelijke tegenwoordigheid, meenende dat het brood en de wijn in het
sacrament veranderden in het lichaam en bloed van Christus
(blz. 35 v.). Na de bevestiging van de verderfelijke sekten der
bedelorden vermeld te hebben, vat hij in een afzonderlijk
hoofdstuk „alle der papisten gruwelen" artikels-gewijze samen
(blz. 40-43). In populairen, beknopten vorm ontvangt de lezer dus een belangwekkende schildering van de geschiedenis
des Christendoms, zooals zij den schrijver voor oogen. stond.
Het zou de moeite waard zijn te onderzoeken, uit welke bronnen hier is geput. De inhoud moge onvolledig zijn en de voorstelling der feiten, een, enkelen keer ietwat nalef, dat aan. de
Nederlandsche Hervormings-gezinden, reeds in het j. 1559 een
dergelijk veelzeggend overzicht in handen werd gegeven,, was
niet zonder beteekenis. Behalve de kennis van den Bijbel en de
Bijbelsche geschiedenis, waarop velen zich krachtig toelegden,
konden zij nu kunne kennis vermeerderen van het tijdperk, dat
tusschen het aardsche leven. des Heeren en de tegenwoordige
dagen verloopen was, ontvingen zij de verklaring van vele veran-
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deringen, die zonder dit raadselachtig moesten schijnen. En
bij niet weinigen zal het de overtuiging bevestigd hebben, dat
het streven naar Hervorming, mar terugkeer tot het oorspronkelijke Christendom recht van bestaan had.
Van Wiclef of tot Luther loopen de verhalen van Crespin en
Van Haemstede ongeveer parallel. Het verdient opmerking,
dat Van Haemstede ook Hieronymus Savonarola bij de rij heeft
gevoegd en Crespin niet, ten minste nog niet in de Latijnsche
uitgave van het j. 1560 (wel in de Fransche van het j. 1570).
Savonarola heet bij Van Haemstede een prediker der „evangelische waarheid" ; hij heeft begonnen „eerie reformatie" en
zij, over wie deze reformatie zich uitstrekte, worden aangeduid als de „gereformeerden" 1). Waarschijnlijk heeft Van.
Haemstede dit artikel opgenomen naar het voorbeeld van Rabus, die een groot aantal bladzijden aan Savonarola heeft gewijd 2). Men kan er uit opmaken, dat Van Haemstede, evenmin als Crespin, uiterst angstvallig is geweest in het kiezen van
martelaren, die voor Luther waren opgeofferd en niet nauwkeurig heeft gevraagd of hunne denkbeelden ook te ver of weken van de zijne. Na Luther, dat was een ander geval!
Met welk doel heeft Van Haemstede zijn werk geschreven ?
Met een stichtelijk doel. Hij zelf bericht hieromtrent in het
„Tot den Leser" aan het einde, dat hij zijnen arbeid „tot Stichtinghe der gemeynten Christi Iesu volbracht" heeft 3). Men
mag zeggen, dat hij in zijn pogen wel geslaagd is. Stellig is
Sepp eenigszins partij dig, waar hij schrijft : „Toch zou ik niet
durven beweren, dat Van Haemstede of zijne navolgers een
boek geleverd hebben, naar aanleg en uitvoering geschikt om
door het yolk gelezen en onder het yolk verbreid te worden.
Daartoe is het, reeds in zijne eerste uitgave, te breed, te uit1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 73v.
2) Historien der Heyligen, AusserwOlten Gottes Zeugen, Bekennern vund Martyrem, Durch Ludouicum Rabus, Der vierdte Theil, M.D.LVI, Blatt CCXLV ccLxxix.

3) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 455.
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voerig, te weinig afwisselend. Ik vraag mij zelven af of het
boek gelezen, zal zijn, of de daarin medegedeelde verhalen door
eenen vorm zich kenmerkten., die geschikt was, om van het gebeurde eene levendige herinnering te bewaren" 1). Eenige regels verder kent Sepp de eerepalm op dit gebied toe aan het
martelaarsboek der Doopsgezinden, het Offer des Heeren. In
weerwil van de groote belangstelling, welke Sepp als historicus
voor het werk van Van Haemstede heeft gevoeld, zal hier de
voorliefde voor hetgeen den Doopsgezinde waarschijnlijk van
de jeugd dierbaar was geweest, hem parten gespeeld hebben.
De vierentwintig drukken tot het j. 1747 zeggen genoeg. Zonder dat men iets behoeft af te dingen op den voortreffelijken
vorm, de populaire aantrekkelijkheid van het Offer des Heeren, dient erkend, dat ook Van Haemstede's werk eigenschappen bezit, welke het in wijde kringen moesten maken tot eene
begeerlijke en aanbevelenswaardige leesstof.
De even sobere als levendige stiji is echt schilderachtig. De
woordenkeus is zuiver Nederlandsch, gericht op de bevatting
van alle kinderen des yolks, maar zij blijft altijd gekuischt.
De stemming, welke de pen bestuurt, is verheven godsdienstig,
mannelijk en toch teeder. De natuurlijke gevoeligheid voor
alle aardsche smarten wordt niet uit dweepzucht afgeschud of
verbloemd, maar als het moet, wordt zij overwonnen.
De geleden schade en schande worden erkend, doch als het
er op aankomt, wordt zelfs de dood moedig aanvaard. Zoo zijn
de martelaren der Hervorming andere wezens dan de heiligen,
welke de Roomsche kerk tot dusverre heeft vereerd : ginds een
soort van bovenaardsche schepselen, verheven boven pijn en
smarten, onnatuurlijk, door en door geexalteerd, hier wezens
van vleesch en bloed, mannen en vrouwen, gegrepen uit de
tastbare werkelijkheid, die wonderen doen aanschouwen van
geloofskracht en vertrouwen op den Onzienlijke.
Als een model van beknoptheid, aanschouwelijkheid en diep
gevoel, geldt het geheele hoof dstuk over Adriaen van Lopphen:
1) Sepp, a. w., blz. 133.
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„Adriaan van Lopphen, geboren te Brugge in Vlaanderen,
komende uit de gemeente van Franfort met veel boeken der
heilige Schriftuur, reisde door de stede van Aste, in Henegouwen. Daar ging hij in eene herberg, en gaf der waardin zijn pak
te bewaren. Als hij nu uitgegaan was, heeft de waardin het pak
losgemaakt en vond daar veel boeken in : zij riep heimelijk
eenen priester, en toonde hem de boeken. Als nu Adriaan wederom in de herberg kwam, werd hij terstond gegrepen en in de
gevangenis gebracht, waarbinnen hij zeer gestreng werd opgesloten, en vastgehouden. Als hij nu naar zijn geloof ondervraagd werd, heeft hij de Evangelische leer zeer standvastig en
vroom verdedigd en de valsche leer verworpen : zoodat hij
spoedig daarna verwezen werd in een klein vuur verbrand
te worden. En dezen vreeselijken dood leed hij zeer volstandig" 1).
Men leze de beschrijving van het uiteinde van Franciscus en
Nicolaas Thijs :
„Als men ze nu van het Raadhuis bracht, hebben zij begeerd
afscheid te nemen van hunne moeder. Hetwelk de Schout hun
niet heeft willen toestaan; maar heeft hun een ronden, gedraaiden bal in den mond doen binden, opdat zij niet spreken zouden. Als zij aan den paal gebonden waren, hebben zij ettelijke
malen den bal uit den mond gesproken, maar hij werd er altijd
weder ingestoken. De jongste broeder heeft den zijne nogmaals
uitgesproken, en den Schout gebeden om Gods wil, dat hij den
bal er uit zoude laten, opdat zij elkander in dezen grooten nood
troosten mochten. Hetwelk de Schout toegelaten heeft.
Toen sprak de jongste broeder tot den oudste : Laat ons dezen korten tijd ridderlijk strijden in den Heer Jezus Christus,
want wij willen heden bij hem zijn in zijns Vaders rijk ; en zij
begonnen te zingen : „Wij gelooven al aen eenen God" etc. ,
en als zij zulks geeindigd hadden, hebben zij den Schout om
genade gebeden. De schout antwoordde : Nu is het tijd, als gij
daar staat. Ja, heer, sprak de jongste broeder, wij staan op
') De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 340v.
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onzen Heer Christus, dien gij niet kent. Ja, ja, sprak de Schout.
Zoo is het vuur ontstoken ; en toen het aan den jongsten broeder kwam, sprak hij : Och lieve broeder, strijd een kleinen tijd,
het zal haast gedaan zijn. En als hij God den Heer lof gebracht
had, sloeg het vuur hem in het aangezicht. Toen nu zijn baard
brandde, zeide hij : 0 Heere, welk een geringe pijn is het om de
wille van uwe glorie ! Zoo is hij ras gestorven.
Maar de oudste broeder is langer in het leven gebleven. Hij
heeft God aangebeden in het vuur, voor zijne vijanden, en alzoo heeft hij ook den geest gegeven. De lichamen hebben zij
tot asch verbrand en het overblijfsel in het water geworpen. Er
is voor negen gulden houts met deze heilige martelaars verbrand geworden : want het hout was in dezen winter zeer duur.
Zoo zijn deze heilige martelaars den Heere opgeofferd te
Mechelen in Brabant, in het jaar 1555, den 23sten dag van December" 1).
Weeker trekken ontbreken niet, zooals in de beschrijving
van het einde van Carolus de Koninck : „De overheid heeft
hem veroordeeld leveed verbrand te worden. Waarvoor hij hen
alien gedankt heeft ; en hij riep den Heer aan, dat Hij het hun
wilde vergeven, die hem door onwetendheid ter dood vervolgden. Daarna is hij met groote stilheid en zachtmoedigheid, gelijk een lammeken ter dood geleid. Aan den staak gebonden
zijnde, heeft hij zijne oogen opgeheven en den Heer aangeroepen. Als het vuur brandde, heeft hij de pijn zoo lijdzaam
verdragen, dat een iegelijk zich er over verwonderde ; en is alzoo in den Heer ontslapen" 2).
Forschheid is weder met weekheid vermengd in de geschiedenis van Adriaan den schilder en Hendrik den kleermaker
(t Antwerpen 19 Jan. 1559) : „sommige van den Raad waren
indachtig, wat de Almachtige God de Opperste Rechter luttel
dagen te voren met een van hunne medeschepenen gedaan had,
Gaspar de Ryngiam geheeten : welke als hij de onschuldigen
') De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 353v.
2) Ibidem, An. 1559, blz. 418v.
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ter dood veroordeeld had, heeft hij half wanhopig zijn doodvonnis ook van God in dezelfde vierschaar ontvangen, en is naar
huis gebracht, roepende en klagende, dat hij het onschuldig
bloed veroordeeld had, en is kort daarop gestorven. Dit voorbeeld heeft den schepenen nog versch voor de oogen. gestaan :
niet te min om niet verdacht te worden bij des Konings hof,
zoo hebben ze deze twee vrome mannen voorgebracht, welke
na vrome belijdenis der waarheid, hun vonnis ontvangen hebben, dat men ze beiden voor het stadhuis op de markt aan
eenen staak verworgen en verbranden zoude. Daarop dankte
Hendrik de heeren voor hun vonnis, en zeide : dit is de tijd,
dien wij lang begeerd hebben. Wij lijden zulken dood gaarne
om Gods woords en der waarheid wil : maar U, mijne Heeren,
zal dit het zwaarst vallen — God wille u vergeven. De heeren
keerden zich om en gaven hem geen gehoor. Toen werd Adriaan diep ontroerd en vermaande hen, dat ze hunne oogen zouden open doen en zien, wat zij deden : want God zou nog wraak
willen nemen over het bloed Zijner uitverkorenen, dat zij zoo
jammerlijk vergoten.
Des avonds daarna gingen de broeders der gemeente van
Christus bij deze godvruchtige mannen op den Steen (in de gevangenis), en aten bij hen een afscheidsmaaltijd, en hebben
hen vertroost met de liefelijke en troostelijke beloften Gods,
en hebben hen alzoo met vriendelijk omhelzen en kussen den
Heer bevolen" 1).
Er is alle reden om te denken, dat de man, welke ons dit
aandoenlijk tafereel schildert, er zelf bij geweest is.
Men lette op dat Godsoordeel, hetwelk plotseling over dien
schepen te Antwerpen kwam. De vermelding van dergelijke
voorvallen moge aan Crespin niet vreemd zijn, met meer ingenomenheid nog worden ze geteekend door Van Haemstede.
Ook bij den dood van Carolus de Koninck bij v. geschiedde
zulk een onmiddellijk ingrijpen der goddelijke gerechtigheid.
„Na luttel dagen dat hij overleden was, heeft de almachtige
1) De gheschiedenisse der Alartelaren, An. 1559, blz. 416.
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God de conscientie van eenen, die de oorzaak zijner gevangenschap was, zoozeer geschokt, dat hij het met den dood betaalde. God is een rechtvaardig Rechter over de boozen" 1).
Slechts betreurde Van Haemstede, dat hij niet nog meer
van zulke treffende gevallen tot zijne beschikking had. Hij verzocht dies den lezer hem er meer te verschaffen : „Ik wilde ook
wel, dat zij, die weten van de bloedgierige tyrannen, welke van
de hand des Heeren gestraft zijn omdat zij het bloed der rechtvaardigen vergoten hebben, dat zij dezulken ook aan het licht
mochten brengen, tot een exempel voor alle anderen, die nog
hunlieder voetstappen volgen. Ik heb er eenigen hier en daar
vermeld, en eenigen heb ik er nog in mijn geheugen, waarover
ik uitvoeriger bescheid verwacht : als van den Schout van Antwerpen, die ettelijke jaren geleden door eenen geweldigen wind
met den wagen en met zijne huisvrouw in de stadsgrachten geworpen werd en daar versmoorde : van een monnik, die in
het voorleden jaar, terwiji. hij in zijne prediking te Gent de
overheid tegen de rechtvaardigen ophitste, van de hand des
Heeren op den stoel geslagen is ; van een schepen nu kortelijk
binnen Antwerpen, die terwiji hij over den onschuldige oordeelde, zijn vonnis van God gekregen, en weemoedig klagende, zijn leven gelaten heeft. Dit heb ik u willen aanzeggen,
Christelijke lezer, opdat gij mij de hand moogt reiken" 2).
Op de vraag, in welken geest Van Haemstede zijn werk heeft
geschreven, valt verder een eigenaardig licht door de vooraan
geplaatste vermaning tot de overheid.
Wordt hier op verdraagzaamheid aangedrongen ? In geenen
deele. Wordt de overheid aangespoord om naast de bestaande
Roomsche kerk eene andere Christelijke kerk toe te laten ? Volstrekt niet.
Pleit de schrijver voor de vrijheid des gewetens en begeert
hij, dat men zich ten minste van vervolging en geweld on,thou1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 419.
2) Ibidem, An. 1559, Tot den Leser, blz. 455.
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den zal? Ook dit niet. Van Haemstede kent op godsdienstig gebied slechts eene volstrekte tegenstelling van waarheid en onwaarheid, het voile licht en de volslagen duisternis. De overheid nu is verplicht de waarheid te kennen en met al hare
macht te verdedigen, daarentegen de onwaarheid te bestrijden. De waarheid, het voile licht is de leer van Van Haemstede
en de zijnen, de onwaarheid, de volslagen duisternis is de
Roomsche leer. De overheid doet dus op het oogenblik juist
het tegenovergestelde van hetgeen zij zou behooren te doen, zij
bestrijdt, wat zij moest verdedigen en verdedigt, wat zij moest
bestrijden. Als zij nu maar geheel omkeerde op haren weg, dan
zou alles in orde zijn. Van Haemstede vangt aldus aan : „Eerbare, wijze heeren, die Gods dienaars zijt tot prijs en bescherming voor de goeden en tot wraak en straf voor de boozen. De
almachtige God heeft u in deze wereld daartoe verkoren, dat
gij hoofden zoudt zijn des yolks. Gelijk nu het lichaam niet
ziet, noch hoort noch ruikt noch smaakt, j a verstandeloos is,
waar het hoofd verdorven is : alzoo is het niet mogelijk, dat de
gemeente wel geregeerd en in goeden welstand gehouden zal
worden, waar de hoofden verstandeloos en onwetend zijn". Om
tot het rechte doel te komen, is het van noode, dat de overheden „den raad van den heiligen profeet Mozes aannemen, die
leert, dat men het boek der wet alle de dagen des levens overlezen zal, opdat zij God den Heere mogen leeren vreezen, en
Zijn woorden en ceremonien, die in de wet geboden zijn, on,derhouden. Het is openbaar, dat de Wet des Heeren in het bijzonder eischt, dat Gods naam geheiligd en Zijn, rijk verbreid
zal worden. Hiertoe behooren alle overheden hunne uiterste
vlijt en naarstigheid aan te leggen. Een voortreffelijk voorbeeld voor al de overheden van onzen tijd hebben wij in koning Hizkia. Want gelijk het in zijnen tijd was met het uitverkoren yolk des Heeren in Israel, zoo is het ook heden ten dage
met de Christenen gesteld : zij maakten, beelden, zij verzonnen
vreemde godsdiensten buiten Gods woord, zij brandden
wierook voor het metalen serpent, de rechte godsdienst was
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verbannen, des Heeren tempel was gesloten. Maar deze godzalige vorst heeft de beelden vernield, de hoogten en bosschen
omvergeworpen, het metalen serpent gebroken, dat Mozes gemaakt had ; hij heeft het Huis des Heeren open gedaan en den
rechten godsdienst weder opgericht. Op gelijke wijze is het in
deze onze tijden onder de Christenen gegaan : zij hebben beelden, altaren, offeranden en vreemde godsdiensten buiten den
woorde Gods verzonnen en opgericht ; van het Avondmaal,
hetwelk ons bevolen is te eten ter gedachtenis van Christus'
dood, hebben zij (gelijk de Israelieten van het metalen Serpent) eenen afgod gemaakt, daar brander, ze wierook en toortsen voor. De rechte godsdienst is verbannen, Gods woord mag
men niet prediken, daar is de Tempel voor gesloten, het wetboek der heilige Schriftuur wordt verboden te lezen.
O gij, goede heeren, hebt hier acht op. Omdat het wetboek
aan uwe handen ontvallen is, de Bijbel achter de kist ligt en
Gods woord niet onderzocht wordt, daarom wordt het yolk
kwalijk geregeerd, de rechtvaardige verdrukt, en de ongerechtigheid ten hoogste verheven ; daarom vervalt de gemeente
tot verscheidene dwalingen en sekten. Want de opzieners zijn
blind, de herders zijn stomme honden, die niet bassen kunnen,
en de kennis van God is bij hen niet. Door zulk eene verstandelooze blindheid en onwetendheid, komt het, dat er zooveel onschuldig bloed vergoten wordt, en dat de rechtvaardige vervolging en benauwdheid lijdt. Want hoe zouden de Rechters
recht kunnen oordeelen, die de zaken niet verstaan ? Hoe zouden ze die kunnen verstaan, als zij de Schriftuur niet onderzoeken, waarin het recht en de gerechtigheid verklaard warden ?
Maar zij haten het licht, omdat zij in de duisternis zijn.
Alzoo is het altijd geweest van het begin der wereld of en het
zal Buren tot het einde toe, dat de duistere, blinde en onwetende
wereld de geloovige kinderen des lichts vervolgd heeft en vervolgen zal. Christus en alle ledekens Christi zijn enkel licht, leven,
en waarheid, maar de wereld en alien, die Christus niet op de
rechte wijze belij den, zijn enkel duisternis, dood en ijdelheid . . . .
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Daarom bid ik u, o gij heeren en overheden van het yolk
Gods, zijt voorzichtig in uw oordeel; hebt grondige kennis van
zaken, voordat gij vonnis velt. Als de Schriftgeleerden en Farizeen, roepen : Naar onze wet moet hij sterven, het is een ketter,
. . . . weest toch niet onredelijker dan die heidensche Pilatus
was, en gij zult hun dikwijls ten antwoord moeten geven : Wij
vinden geen, oorzaak des doods in hem, neemt en oordeelt hem
naar uwe wetten . . . .
Ja, zal misschien iemand zeggen, dat deden de goddeloozen
vroeger tegenover de kinderen Gods, maar nu vervolgt men
niemand dan oproerige ketters, sektemakers en die het yolk verleiden.
Wie zijn toch de ketters ? Die de woorden des Heeren volgen, of die er tegen opstaan en ze onderdrukken ? Die de boosheid bestraffen en haters ? of die haar in bescherming nemen en
navolgen ? Oordeelt nu zelf, wie dat ketters zijn :
Christus beveelt aan de Christenen, dat zij de Schriftuur moeten onderzoeken, waarin zij het eeuwige leven vinden zullen.
Hij beveelt den predikanten te prediken naar zijn bevel. Zulks
nu te doen is verboden, en enkel ketterij. Wie aldus prediken en
de valschheid bestraffen, zijn verleiders en oproermakers, die
wil men geenszins verdragen. Wie de Sacramenten naar het
voorschrift van den Heer Jezus Christus uitreiken en ontvangen, dat moeten valsche leeraars, sektemakers en sacramentschenders genoemd worden door degenen, die de sacramenten
van Christus vervalschen, schenden en verderven. Christus
heeft bevolen, dat zij alien uit den kelk drinken zullen ; die dat
doen willen, zijn ketters ; want de geestelijken verbieden dat.
Wie de heidensche afgoderij van houten en steenen beelden te
aanbidden, te bekleeden, te verlichten en te eeren op grond van
Gods woord verbieden, dat zijn beeldenstormers en heiligenverachters bij dit overspelig, afgodisch geslacht. Wie de of goden oprichten, worden heilige Christenen genaamd. Ziet, zoo
weet de Duivel het blaadje om te keeren door zijn, prof eten . . . .
Denkt dan, wanneer gij Gods dienaars voor u hebt ; dat Chris-
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tus zelf voor u staat, en door u veroordeeld zal worden, en dat
Hij tot u spreekt : Waarom vervolgt gij mij ? Het zal u hard zijn
tegen den prikkel te stooten. Want van deze zijne uitverkorenen zegt Hij : Wie u raakt, die raakt den appel mijner oogen
aan. En u vermaant hij, zeggende : Wil mijne gezalfden niet
aantasten, en tegen mijne profeten niet wreed zij n,. Begint gij de
godzaligen te verdrijven en uit te roeien, zoo zult gij alien vergaan. Als Noach in de ark treedt, rijst de verdervende watervloed over al wat leven ontvangen heeft. Gelijk Sodom en Gomorra zult gij alien door den toorn Gods versionden worden.. .
Maar zoo gij van het kwade of staat en u bekeert, zal de Heer
een licht laten opgaan in uwe harten en de zon uwer gerechtigheid overal laten schijnen. Het yolk zal de wet des Heeren leeren en zij zullen de vreeze Gods voor oogen hebben. 0 gelukkig
yolk, waaraan dit geschiedt, dat den Heer voor zijnen God
houdt. 0 zalige overheden, die het wetboek en de testamenten
des Heeren altijd in de hand hebben, en zich hierin oefenen dag
en nacht !"
Men ziet, dat in den grond der zaak Van Haemstede geen
andere opvatting heeft van de verhouding tusschen, kerk en
staat, dan zijne Roomsche tijdgenooten. Slechts wil hij, dat
het staatsgezag zal verdedigen, wat het nu bestrijdt. Dat
het ook moet gaan bestrijden, wat het nu verdedigt, en met
welke middelen het dit moet doen, hierover weidt hij gelukkig
niet uit.
Eene bladzijde, die aan de meerderheid der lezers ergernis
schijnt berokkend te hebben, komt voor in de geschiedenis van
Anthonius Verdikt. Wij hebben gezien, dat Van Haemstede
eene milde opvatting voorstond ten opzichte van de Wederdoopers. Uit de bedoelde bladzijde kan worden opgemaakt, dat hij
waarschijnlijk reeds ten tijde van het schrijven van het martelaarsboek deze opvatting was toegedaan. Toch laat hij slechts
Verdikt spreken. En Verdikt gaat niet verder dan toe te geven,
dat men iemand wegens een tijdsverschil in de toediening van
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den doop niet behoort te verdoemen of te dooden. Deze erkenning wordt omsloten door eene besliste veroordeeling van het
geheele Anabaptisme. Men moet op dit punt al zeer kitteloorig
geweest zijn, om zich dermate te ergeren aan het volgende bericht :
„Hij sprak ook dikwijls tegen de Wederdoopers, welker onverstand hij menigmaal beklaagde. Zij ijveren om de gerechtigheid, zeide hij, maar niet uit verstand. Hij kon niet verdragen,
dat zij, die zich beroepen op het evangelie, zoo haastig waren in
het verdoemen en oordeelen. Hij hield hun gewoonlijk in alle
disputaties voor, dat zij alleen met het wapen der Schrift moesten strijden, maar niet met vernuftige redenen ; dat zij niet
schelden moesten, noch vervloeken en verdoemen, noch spreken over iemand, die niet tegenwoordig was. Want hij wilde
niet de menschen, maar de waarheid des Heeren verdedigen.
Verder wilde hij, dat zij ongeveinsd en zonder dubbelzin.nigheid
(hetwelk een groot gebrek van de Wederdoopers is) vragen en
antwoorden zouden, juist alsof zij voor de oogen des Heeren
rekenschap gaven. Hij zeide, dat de Papisten en de Wederdoopers beiden veel te veel op het uiterlijk teeken, n.l. op den waterdoop, stonden, ofschoon op verschillende manier. De Papisten verdoemen, al degenen, die zonder den waterdoop sterven, en dooden hen, die de kinderen eerst als zij ouder geworden zijn, op hun geloof willen doopen. De Wederdoopers verdoemen alien, die hunne kinderen jong doopen en achten dit eene
groote godslastering. Deze menschelijke wetten of geboden,
van te moeten doopen als zij jong zijn, of te moeten doopen, als
zij oud zijn, waarmede zij der menschen conscientièn binden,
stond hij zeer tegen. Ik prijs wel (zeide hij), dat men de kinderen doopt, maar ik zou niemand er toe willen dringen, zulks
tegen zijne conscientie te doen, want Paulus noemt dat eene
zonde ; Rom. XIV. En wie zal ons aan den tijd bin.den, daar
Gods gebod ons niet aan gebonden, maar veel meer ons in Zijnen dienst van tijden en plaatsen bevrijd heeft ? Daarom doen
sommigen kwaad, als zij iemand hierom dooden; en de anderen
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doen niet beter, dat zij zoo diep in de oordeelen Gods treden, en
iemand om des tijds wil verdoemen" 1).
In de uitgaaf van het j. 1565 is dit bericht behouden, doch in
die van het j. 1566 is het afgeknot. Het eerste gedeelte, het afkeurend oordeel over de Wederdoopers heeft men laten staan ;
het tweede, de mildere beschouwing omtrent den Doop, van de
woorden : „Deze menschelijke wetten", werd geschrapt 2). Ja,
de ergernis over deze bladzijde heeft er hoogstwaarschijnlijk toe
bijgedragen om den naam van Van Haemstede te doen verwijderen van den titel en van de plaatsen in het boek, waar hij
verder voorkwam 3).
En toch heeft Van Haemstede, Gereformeerd als hij was,
geen enkelen martelaar der Wederdoopers of der Doopsgezinden opgenomen. Dat hij eene plaats gaf aan Wendelmoet Claesdochter van Monnikendam die ook in de Doopsgezinde martelaarsboeken wordt aangetroffen, vormt geen uitzondering,
want het bewijs is niet te leveren, dat zij met Wederdoopers of
Doopsgezinden iets had uit te staan 4). Wel is het feit merkwaardig, in zooverre als er uit blijkt, dat Van Haemstede en gewis ontelbare Gereformeerden met hem, geen aanstoot genomen hebben aan de nuchterste uitlatingen der Sacramentisten ten opzichte van het brood en den wijn des Avondsmaal Wendelmoet
zeide : „Ik houduwsacrament voor brood en meel, en wilt gij het
voor uwen, God houden, zoo zeg ik, dat het uw Duivel is" 5).
Dergelijke uitdrukkingen komen trouwens in dit martelaars1) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 430.
2) Vgl. Sepp, a. w., blz. 11-14, 123 vv.
3) Sepp, t. a. p.
4) Het oudste bericht van haar martelaarschap had waarschijnlijk den vorm,
zooals het wordt aangetroffen in: Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren I om
het inhout van sommighe opgheofferde kinderen Godts: M.CCCCC.LXX, fol. 243b246a ; bij Cramer, in de Bibliotheca reformatoria neerlandica, DI. II, blz. 422-427.
Dezelfde tekst komt in het Duitsch voor bij Rabus. Historien der Heyligen Ausserwblten Gottes Zeiigen, Bekennern vnd Martyrern, Der Dritte Theyl, M.D.LV, Bl.
cxxb— cxxiiija, verkort bij Van Haemstede, De gheschiedenisse der Martelaren,
An. 1559, blz. 92v. ; Vgl. Sepp, a. w., blz. 62.
5) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX, fol. 243b, 244a; bij Cramer, blz. 423; bij
Rabus, Th. III, Bl. cxxia; De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 92.
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boek meer voor. Zoo zegt Marten Venblock : „brood blijft
brood, en wijn blijft wijn" 1).
En in de latere uitgaven wordt van Lieven de Blekere verhaald : „zij vraagden hem veel van alle hoof dstukken der Roomsche religie, maar inzonderheid van hun sacrament des altaars,
en hunnen hoogwaardigen broodgod. Want dezen God zoeken
zij vooral te behouden, overmits al hunne superstition en renten
ganschelijk te gronde zouden gaan, zoo hun deze God der krachten ontnomen ware" 2).

i ) De gheschiedenisse der Martelaren, An. 1559, blz. 131.
2) Historien oft gheschiedenissen der vromer Martelaren, Dordrecht, M.D.LXXIX
biz. 479; in de uitg. Dordrecht, 1590, fol. 582.
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DERDE HOOFDSTUK

DE DOOPSGEZINDE MARTELAARSBOEKEN

§ 1 . Het Ofier des Heeren

Evenals de andere Protestanten hebben de aanhangers van
„den doop op belijdenis" van het martelaarschap hunner geloofsgenooten korte berichten opgesteld en in handschrift of in
druk verspreid. Vooral hunne martelaren zijn overvloedig geweest in het opstellen van zekere brieven, „geloofsbelijdenissen" en „testamenten". Behalve dit hebben zij „liedekens" gedicht 1). Men vindt in die geschriften van allerlei : beknopte
verslagen van ondergane verhooren en geleden folteringen ;
meer uitvoerige uiteenzetting van de overtuiging, waarvoor
geleden wordt ; vrome raad en vermaningen, inzonderheid aansporingen om te volharden ; openbaring van de laatste gevoelens en wenschen. Ook wat als geloofsbelijdenis of testament
wordt aangeduid, is doorgaans in briefvorm opgesteld. Eigenlijk
wordt onder geloofsbelijdenis geen geschrift verstaan, maar een
daad. Het is niet de samenvatting van de hoofdwaarheden der
godsdienst in eene reeks van artikelen, maar het feit, dat iemand met gevaar voor zijn leven zijn geloof heeft uitgesproken.
De bedoelde dokumenten bevatten dan de beschrijving van
zulk eene daad.
Deze geschriften werden gericht tot de naaste bloedverwanten ; doch dikwijls werden ze ook bestemd om afgeschreven en
in wijde kringen verbreid te worden, soms om in de vergaderin') Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 31a (Hans van Overdamme); 103a
b (Adriaen Cornelisz.). Lietboecxken, fol. 37a. Van ij. vrienden, opgeoffert te Leyden (gedicht van Adriaen Cornelisz.).
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gen der gemeente te worden voorgelezen. Zoo schreef Hans van
Overdam (ter dood gebracht te Gent in het j. 1550), in een
brief aan de broeders der gemeente, waartoe hij had behoord :
„ik bid u om de wille der broederlijke liefde, die gij voor mij
hebt, dat gij dezen brief naar Friesland zendt, namelijk in Emderland, dezen zelfden brief, zoo spoedig als gij kunt. Gij
moogt hem ook wel uitschrijven, maar haast u daarmede" 1) .
Aandachtige lezing en nauwkeurige beschouwing van vorm
en inhoud doet zien, dat de schrijvers de gevangenschapsbrieven van Paulus 2) voor oogen gehad hebben 3), misschien
ook wel die van Ignatius, Hus en anderen. Hoe men bij de correspondentie met de buitenwereld te werk ging ? Hoe gevangenen brieven konden (ontvangen en) wegzenden ?
De herhaalde toezending van de noodzakelijke mondbehoeften 4) en de bezoeken, waartoe men zich de gelegenheid verschaffen kon, als er maar geen geld werd ontzien 5), leveren voldoende verklaring op, hoe de betrekkingen binnen en buiten de
kerkermuren gemeenschap konden blijven onderhouden. Met
welke pieteit zulke stukken werden bewaard, is o.a. te bemerken aan de verklaring van een zoon van den martelaar Adriaan
Willemsz., (opgeofferd te Vianen in het j. 1568) : „Van zijne gesprekken met de geestelijken en monniken, en van zijne belijde1) Dit is de Belijdinghe van Hans van Overdamme, in het na te noemen Offer des
Heeren van het j.1570,fol. 40 a; B. R. N., Dl. II, blz. 112. Vergelijk : Veel schone ende
lieflijcke brieven, van Jacob de Keersmaker, (1577), fol. 59a, 98a.
2) Reeds het begin der brieven wijst hierheen. Zoo vangt er een aldus aan: „Hans
van Overdamme met zijne medegevangenen om het getuigenis van Jezus Christus, wenscht aan alle broeders en zusters in den Heer: Genade, vrede en eene vurige liefde, van God den Vader en den Heer Jezus Christus, denwelken zij prijs,
eere en majesteit, van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen". Het Offer des Heeren,
M.CCCCC.LXX., fol. 29b; vgl. 79b ( Jeronimus Segertsz.), 85a (Peter Bruynen) enz.
3) Het bericht van Adriaen Cornelisz. omtrent zijn eigen „belijding", vangt aan
met eene navolging van den eersten zendbrief van Petrus : „Mijne hartgrondig beminde broeders en zusters, zaligheid aan de twaalf geslachten, die alom verstrooid
zijn, in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, met alien, die den Heer
aanroepen uit een rein hart". Zie Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LX X, fol. 102a;
B. N. R., DI. II, biz. 204.
4) Sommige Brieven, Testamenten, ende Belijdingen geschreven door loos Verkindert, 1577, fol. 14a.
5) Ioos Verkindert, t. a. p., fol. 33b, 41b.
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nis en andere brieven, die wij ontvangen hebben, uit de gevangenis geschreven, lagen of heb ik bij elkander gestoken achter
de bedstede, onder het dak, om de groote benauwdheid van
wege het vervolgen en de groote tirannie, welke toen heerschte.
Daarna is het geschied, dat het water van den Dief-dijk zoo
hoog of zoo sterk opkwam, in 't jaar onzes Heeren Jezus Christus vijftienhonderd eenenze ventig, in Februari, dat daar vele
huizen wegdreven, bij andere muren uit elkaar sloegen, zoodat
de Brieven toen in het water geraakten en te niet gingen. Hier
over heb ik groote droefheid gehad, daar onze kinderen anders
hadden kunnen zien aflezen, hoe vroom en welgemoed hun
grootvader was, om het evangelie te belijden en daarvoor te sterven, en hoe vroolijk hij was als men hem bezocht in de gevangenis , want ik ben daar zelf bij geweest, onder groot gevaar" 1).
Andere gedenkstukken, waarmede men gelukkiger is geweest,
zijn in den vorm van vlugschriftjes in het kleinstmogelijk formaat gedrukt en verbreid.
Een groot deel van deze literatuur is opzettelijk vernietigd.
Wat er van overbleef is met zorg beschreven in het eerste deel
der „Bibliographie des martyrologes protestants neerlandais".
De bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam bezit in eenige kleine boekjes gescbriften van Anneke
Jansz. van den Briel, Michiel Satler, Thomas van Imbroek, Wouter van Stoelwijk, Valerius den schoolmeester, Jacob den
keersgieter, Thijs Jurriaans, Jan Wouters van Kuik, Hendrik
Alewijns, Christiaan Rijcen, Adriaan Jansz., Joos den Tollenaar, Soetje van den Houte 2). Ook de bibliotheek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden kan op het
bezit van eenige voortbrengselen dezer letterkunde bogen, zooals van Joos Verkindert, Hendrik Verstralen en Reytse Aysseszoon van Oldeboorn.
1) T. J. v. Braght, Het Bloedig Tooneel, of Martelaers spiegel der Doops-gesinde of
weereloose Christenen, T'Amsterdam, 1685, fol., Dl. II, blz. 366.
2) Dr. J. G. de Hoop Scheffer, Onze martelaarsboeken, in de Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Serie, Leeuw. 1870, blz. 51. Vgl. den Catalogus van de bibliotheek
der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, Amst. 1888, Dl. II, blz. 12-14.
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Weldra zijn ook de aanhangers van den „doop op belijdenis"
begonnen verzamelingen van zulke geschrif ten aan te leggen en,
tot een geheel te vereenigen. Opzettelijk wordt hier het meervoud „verzamelingen" gebezigd. De meening toch, tot dusverre
algemeen gekoesterd, dat van oudsher eene bepaalde verzameling in gebruik zou zijn geweest en gedurende ruim eene halve
eeuw tenminste onbetwist de voorliefde der geloofsgenooten
zou bezeten hebben, moet als onjuist worden terzijde gesteld.
Uit een vrij groot aantal kleine boekjes werd eene keuze gedaan.
Verschil van smaak, en waarschijnlijk ook van geestesrichting
leidde er toe, dat de een zijne voorkeur schonk aan deze, de ander aan gene. Wel is het waar, dat eerie verzameling de meeste
lezers heeft getrokken en het grootste aantal drukken heeft beleefd. Dit is het „Offer des Heeren". Het heeft talrijke uitgaven
beleefd, in zulk een klein formaat, dat mannelijke of vrouwelijke bezitters het in ieder kleedingstuk bij zich konden dragen,
zonder dat het werd opgemerkt. De oudste bekende druk dagteekent van het j. 1562. Een exemplaar is in de achttiende
eeuw het eigendom geweest van den Amsterdamschen geschiedschrijver Isaac le Long. Sedert scheen het geheele boekje spoorloos verdwenen, totdat in het j. 1876 waarschijnlijk hetzelfde
exemplaar in het bezit kwam van Prof. dr. j. I. Doedes te
Utrecht. Sedert is het door genoemden hoogleeraar 1), alsmede
door de vervaardigers der Bibliographie des martyrologes Protestants neerlandais 2) uitvoerig beschreven. Op den titel 3)
ontbreekt de naam des mans, die dit bundeltje heeft bijeenge1) J. I. Doedes, Nieuwe bibliographisch-historische ontdekkingen, Utr. 1876, blz.
63-68.
2) Bibliographie des martyrologes Protestants nierlandais, T. II, p. 441-458.
3) Dit Boeck wort genaemt: Het offer des Heeren I om het inhout van sommighe
opgeofferde kinderen Gods: de welcke voortgebracht hebben wt den goeden schat haers
herten I Belydingen I Sendtbrieven en Testamenten I de welcke sy met den monde beleden I ende metten bloede bezeghelt hebben I Tot troost ende versterckinge der slachschaepkens Christi die totter doot gheschict zijn I Tot lof I prijs ende eere des
geens I diet al in alien vermach I wiens macht duert vä eewicheyt tot eewicheyt I
Amen. 2 Timoth. 3. b. 12. Alle die Godtsalich willen leuen in Christo Iesu I die
moeten veruolginge lyden. Item dit Boexken is verchiert met veel schoone aenwysinghen I de welcke ooc mede op de letter en veersse ghestelt zijn. — Het formaat is in 16°.
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bracht, zoo ook de naam en de woonplaats des drukkers.
Slechts staat onder de laatste bladzijde „Ghedrucc int Jaer
M.ccccc.Lxij". Het bevat reeds 288 bladen (of blaadjes), waarvan 286 (op eene zijde) genummerd. Een liederenboekje 1) van
72 blaadjes is er achter geplaatst. Dit kwam echter eerst een
jaar later van de pers, zoodat het geheele bundeltje niet voor
het j. 1563 gereed was. Men vindt hier behalve een verhaal van
den dood van Stephanus, geschriften van de volgende martelaren, met eenige korte berichtjes omtrent hun persoon : Michiel Satler (t te Rotenburg aan den Neckar 1527), Anneken
Jans (t Rotterdam 1539), Jan Claesz. (t Amsterdam 1544),
Elisabeth (t Leeuwarden 1549), Hans van Overdamme (f Gent
1550), Hans Keescooper (of Jannijn Buefkijn), (t Gent 1550),
Jeronimus Seghersz. (t Antwerpen 1551), Lijsken zijne vrouw
(t Antwerpen 1551), Peter Bruynen (t Antwerpen 1551), Jan
de oude cleercooper (f Antwerpen 1551), Peter van Wervick
(t Gent 1552), Adriaen Cornelisz. (f Leiden 1552), Jooskint
(t Kortrijk 1553), Claes de Praet (t Gent 1556), Jorian Simonsz.
(t Haarlem 1557), Jacques d'Auchy et Leeuwarden 1559),
Claesken zijne zuster (t Leeuwarden 1559), Adriaen Pan (t Antwerpen 1559), Hans de Vette (t Gent 1559), Hans van der Maes
(t Waesten. 1559), Lenaert Plovier (t Antw. 1559), Gielis Bernaerts (t Antw. 1559), in het geheel tweeentwintig.
In het j. 1566 werd deze uitgave herdrukt, zonder noemenswaardige verandering, behalve dat er geschriften, bijgekomen
zijn van Jan Geertsz. (t 's-Gravenhage 1564) en Mayken, Bosens (t Doornik 1564) 2). Het geheel werd weder zonder belang1) Een Liedtboecxken I tracterende van den Otter des Heeren I int welche oude ende
nieuwe Liedekens wt verscheyden copyen vergadert zijn I om by het Offerboeck gheuoecht te worden I want het van eender materyen ruert I als van verraden I vanghen ende
dooden aenghaende der Slachschaepkens Christi I die de stemme haers Herders I esu
Christi getrouwelyck ghehoorsaem zijn gheweest totter doodt toe. Item hier is een Registerken achter by gemaect I am elck Liedeken op zijn Folium te vinden. Mat. ro. c. 22.
Om mynen Naem suit ghy van alle menschen gehaet worden I mer die volstandich
blijft totten eynde ( die sal salich worden.
2) Een door Prof. Paul Fredericq te Gent gevonden exemplaar, thans in de
universiteits-bibliotheek aidaar, is beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 459-462.
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rijke verandering herhaald in den druk van het j. 1567 1 ). Steeds
bleef hetzelfde Liederenboek achter deze drie eerste drukken
geplaatst. Het bezong andere martelaren dan die in het voorafgaande boek voorkwamen. Behalve een gedicht op het Lijden
des Heeren en een „Liedeken van Vrage en Antwoort" treft
men hier liederen aan op de volgende martelaren : Frans van
Bolswert (t Leeuwarden 1545), Twee Joffrouwen (Maria en
Ursula van Beckum, tDelden 1544), Twee broeders en drie
zusters (Goris, Wouter, Griethken, Naenken en Katherijn,
t Gent 1551), Drie vrienden (r Antwerpen), Twee vrouwen en
drie mannen (Mariken, Anneken, Henric Dircsz., Dirc Jansz.
en Adriaen Cornelisz., t Leiden 1552), David en Levina (t Gent
1554), Gielis en Lijsbeth (t Gent 1551), Joos Verbeeck (t Antwerpen 1561), Willem Cleermaker (t Antwerpen 1560), Een
Christen te Vueren (t Vueren), Jan Jansz. Brant (t Geervliet
1559), Janneken (t Antwerpen 1558), Twaalf vrienden van
Gent (waaronder Hans de Vette, t Gent 1559), Goris en Joachim (t Antwerpen 1560), Tweeenzeventig vrienden (t Antwerpen tusschen 1553 en 1560), Vier vrienden van Lier (Goyvert, Gielis, Mariken en Anneken, t Lier 1550, een gedicht van
Hans van Overdam), Vier vrienden te Leiden (Willem, Mariken
Dieuwercken en Mariken Jans, t Leiden 1550, een gedicht van
Adriaen Cornelisz.), Zes vrouwen (t Antwerpen 1559), Jorian
Simonsz. en Clement (t Haarlem 1557), Calleken Strincx (t Yperen 1561), Gevangenen te Yperen (t Yperen 1561), Jacques
d'Auchy 2), (t Leeuwarden 1559), Jan Schut (t Vreden in
Westphalen, 1561).
In de uitgave van het j. 1570 heeft het „Offer des Heeren"
eene belangrijke uitbreiding ontvangen 3). Tusschen het hoofd1) Een exemplaar is door Frederik Muller verkocht aan Prof. Howard Osgood te
Chester in de Vereenigde Staten v. N. A. Dit is beschreven door Prof. Doedes,
Nieuwe bibliographisch-historische ontdekkingen, blz. 69-72. Later kwam een
exemplaar in het bezit van Prof. Doedes, hetwelk beschreven werd in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 463-466.
2) V. Braght, a. w., DI. II, blz. 235.
3) Exemplaar in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te
Amsterdam; een ander exemplaar heeft behoord aan Prof. Doedes. Zie Dr. J. I.
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werk en het Liederenboekje werd een toevoegsel opgenomen
van zevenendertig blaadjes (243-279), met afzonderlijken titel 1). Voor het eerst vond hier nu de geschiedenis van het martelaarschap van „Weynken Claes Dochter van Monickendam"
(t 's-Gravenhage 1527) eene plaats. Wel verre dus, dat zij bij
uitnemendheid in het Doopsgezinde martelaarsboek zou behooren, is zij pas ruim veertig jaren na haren dood hierin opgenomen
— bewijs to meer voor onze bewering, dat zij waarschijnlijk
niet tot de aanhangers van den „Doop op geloof", maar tot de
„Sacramentariers" moet gerekend worden. Uit den inhoud
blijkt van kenmerkende Doopsgezinde gevoelens niets. Verder worden hier berichten en brieven aangetroffen van : Eelken
en Fije (t Leeuwarden 1549), Peter Witses Metselaer (t Leeuw.
1553), Willem Droochscheerder (t Antwerpen 1557), M. Gielis
Mathysz. (t Middelburg 1564) en Clement Henricsz. (t Amst.
1569). Wendelmoet Claesd. was dus de eenige niet, die vroeger
ook reeds opgenomen had kunnen worden. Doch misschien
hebben deze stukken den uitgever van het bundeltje thans
eerst ter beschikking gestaan.
Behalve het beschreven toevoegsel is er eene andere uitbreiding. Achter ieder afzonderlijk geschrift werd nl. een „Liedeken" geplaatst, waarin de korte inhoud van het voorafgaande
op rijm wordt gebracht.
Doedes, Collectie van rariora, Utr. 1892, biz. 99. De voiledige titel luidt: Dit boec
wort genoemt: Het Offer des Heeren I om het inhout van Sommighe opgheofferde kinderen Godts: De welche voortgebracht hebben wt den goeden schat haers herten I Belijdingent Sendtbrieven I eti, Testamenten 1 de welcke sy metten monde beleden 1 en metten
bloede bezegelt hebben I Tot troost ende versterckinghe der Slachschaepkens Christi
die totter doot geschict zijn I Tot lof prijs ende eere des geens diet al in alien vermach I wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt I Amen.
Noch zijn hier by ghedaen veel Liedekens I Belijdinghen I en Brieven ( die noyt
in druc en zijn geweest.
Item noch I is bier by ghedaen een Liedtboecxken I tracterende van het offer
des Heeren.
Ghedruct in het Jaer I M.CCCCC.LXX. — Het formaat is in klein 8°. In de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 468 beschreven als In-16°. Herdrukt in het 2de
Dl. der „Bibl. Ref. Neerl.," door Dr. S. Cramer, 's-Gra y . 1904.
1) Hier nae volghen noch sommighe Belijdinghen ende Sendtbrieven I van opgheoffade Kinderen Gods naegelaten I die noyt in druck en zijn gheweest I hebbende een
yeghelijck bysonder een Liedeken daer by. — Math. 10. b. 17.... 1 Petr. 4. b. 19..
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Bij ieder „Liedeken" wordt aangegeven, op welke wijzen het
kan gezongen worden ; in den regel wordt eerst een Psalm en
dan ook een wereldsch lied genoemd, zooals : Na de wijse : „In
Oostlandt willen wy varen, of to 0 rat van avontueren", „Na de
wijse : Vanden 48. Psalm. Ofte, Geen meerder vruecht ter werelt en is", „Na de wijse : vanden 8. Psalm. Ofte, het waren
twee gespeelkens goet 1)", enz.
Hoe ijverig het „Offer des Heeren" gelezen werd, kan hieruit
worden opgemaakt, dat in het j. 1578 twee verschillende
drukkers, blijkbaar zonder van elkander of te weten, eene uitgave het licht deden zien. De titels vermelden naam, noch
woonplaats des drukkers ; slechts dragen, beide het jaarcijfer
1578. De een is in vorm en inhoud gelijk aan dien van het j.
1570 2). Ook de ander 3) volgt het bestaande voorbeeld getrouw,
maar op de plaats, waar vroeger de „Liedekens, die nooit in
druk waren geweest", en het „Liedtboecxken" werden aangekondigd, staat hier een vignet, hetzelfde, dat voorkomt op den
titel der editie van Van Haemstede uit het j. 1565 en terecht of
ten onrechte wordt toegeschreven aan Goswin Goebens te Emden 4). Het vignet wordt op den titel van het Lietboecxken
herhaald.
De editie met vignet is de volledigste. Zij telt 275 (aan eene
zijde genummerde) folia; met het register 276; het „Lietboecxken" met „Besluyt" en register 60. De geschriften der martelaren, die in den druk van het j. 1570 het toevoegsel uitmaken,
1) Het Otter des Heeren, 1570, fol. 11b, 16a, 24a. B. R. N., Dl. II, blz. 66, 75, 88.
2) Exemplaar in de universiteits-bibliotheek te Utrecht, beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 475-477.
3) Twee exemplaren : een in de universiteits-bibliotheek te Utrecht, een in de
universiteits-bibliotheek te Gent, beide beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 479-482. Deze editie is niet bekend geweest aan De Hoop Scheffer, Coen hij de verhandeling in de Doopsgezinde Bijdragen van 1870 schreef.
4) Voorzoover ze overeenkomen, bestaat ook ten aanzien van orthographie en
afkortingen eenig gering verschil. De titel zonder vignet vangt aan : Dit Boec wort
genoemt: Het Offer des Heeren I om het inhout van Sommighe opgheofferde kinderen
Gods . . . . De titel met vignet : Dit Boec wort genoet: Het Offer des Heeren I om het
inhout van sommighe opgeofferde kinderen Gods . . . .
Het formaat van beide is hetzelfde : klein 8°. In de Bibliographie des martyrologes
wordt het (T. II, 476, 480) beschreven als „In-16°".
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zijn thans in het hoofdwerk opgenomen ter plaatse waar zij
chronologisch behooren. Bovendien zijn stukken opgenomen
van een tweetal, die eerst na het genoemde jaar den dood gevonden hadden : drie brieven van Hendrik Verstralen (t Rijpermonde 1571) 1 ), twee brieven van Mayken Deynoots (t Rijpermonde 1571) 2). Achter de brieven van Verstralen volgt een
lied 3). De brieven der beide genoemde personen, met het lied,
waren in een afzonderlijk vlugschrift verspreid, dat (in een druk
van het j. 1579) vereenigd met een geschrift van Joos Verkindert, een bundeltje uitmaakt in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden.
Verder is het Lietboecxken vermeerderd met drie liederen :
van 40 vrienden (t Gent 1562-1569), van Gerrit Cornelisz.
(t Amsterdam 1571), van Jan Hendricksen en Marten Jansen
(t Delft 1571) 4).
Aan de editie zonder vignet is niet dezelfde zorg gewijd. Het
toevoegsel der uitgave van het j. 1570 is in denzelfden vorm
behouden 5). Slechts is het Lietboecxken verrijkt met het Liedeken op „Twee vrome Christenen", dat zijn de beide laatstgenoemde martelaren Jan Hendricksen en Marten Jansen.
Het is hetzelfde, dat in de andere uitgave van 1578 voorkomt, en wordt gezongen op dezelfde wijs : „Adieu reyn
bloemken Rosiere" 6). Zijn beide drukkers, al hebben zij van
elkander niet geweten, ook beiden bekend geweest met een
derde, die hun dit lied heeft verschaft ? Hebben zij het aan een
gedrukt vliegende blaadje ontleend? In elk geval zal de kring,
1) Dit Boec wort genoet: Het Offer des Heeren (Vignet) 1578, fol. 263a-272a.
2) Ibidem, (Vignet), 1578, fol. 273b-275a.
3) Ibidem, (Vignet), 1578, fol. 272a-273b.
4) Een lietboecxken I tracterende vanden Offer des Heeren (Vignet), ghedruckt int
Jaer ons Heeren M.D.LXXVIII, fol. 53b-59a. Het laatste lied is door de auteurs
der Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 482, niet opgemerkt.
5) Hier nae volghen noch Sommighe Belijdinghen ende Sendtbrieven ( van opgheofferde kinderen Gods naegelaten ( die noyt in druck en zijn gheweest I hebbende een
yeghelijck bysonder een Liedeken daer by.. .. Het is fol. 241a-277a.
6) Een Lietboecxke ( tracterende van den Offer des Heeren I ...., [achteraan staat] :
ghedruckt in het Jaer ons Heeren I M.CCCCC.LXXVIII), fol. 53b-55a. B. R. N.
pag. 614, 616.
6
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waarin de een verkeerde, niet ver verwijderd geweest zijn van
de omgeving des anderen.
Aandoenlijk is het versje dat voorkomt in het eenig bekende
exemplaar zonder vignet. Op een der achterste schutbladen
staat met eene XVde eeuwsche hand geschreven:
„hier staet die wareijt inne
hij hes gheluckic dijet can verwijnen 1)
ende so wijet 2) doet godt sal hem bemijnen".
De hand, die dit schreef, was zenuwachtig. Met inktvlekjes is
het blaadje kennelijk onder het schrijven bezoedeld. Men kan er
uit gissen, Welk gebruik van zulk een boekje is gemaakt. Leefde hij of zij, die hier de pen voerde en wist, dat het zooveel
moeite kostte te overwinnen, ook midden in den strijd ? Heeft
dit boekje behoord aan een martelaar of martelares ? Heeft
eene menschenziel in het vooruitzicht van den dood er kracht
en volharding uit geput ? Misschien is deze troostelijke leesstof wel door rechter of inquisiteur afgenomen. Op deze wijze
zou zelfs het bewaard blijven van dit exemplaar het gemakkelijkst worden verklaard, omdat inquisiteurs zulke gevaarlijke
lectuur bezitten mochten . . . .
Nog vijf uitgaven worden in de „Bibliographie des martyrologes protestants neerlandais" beschreven. In het j. 1590 verscheen „Het Offer des Heeren" voor het eerst in grooter formaat 3). De behoefte om het te bezitten in den vorm van een
handboekje van zeer geringen omvang, dat men licht in een
zijner kleedingstukken verbergen kon, was minder geworden.
Thans ook waagde het de drukker, Willem Jansz. Buys te Amsterdam, voor het eerst zijn naam op het titelblad te melden.
De uitgave van Jan Evertsz. Cloppenburg te Amsterdam in het
j. 1591 was voorzien van een supplement, waarin een bericht
voorkomt over de martelaren Hans de Ruytere, Kerstiaen Rij1) Die kan overwinnen.
2) Wie het.
3) De Hoop Scheffer, Doopsgezinde Bijdragen, 1870, blz. 57v., Bibliographie des
martyrologes, T. II, p. 487s.
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cken, Bartholomeus of Mattheus Panten, Michiel de Weduwaer, en brieven van Joos Bouckaert of Meulenaer, Frans Lochtemer, en Mattheus Panten 1).
Eene uitgave te Harlingen in het j. 1599 verschenen, vertoont niet dit, maar een ander toevoegsel, te weten : „sommige
brieven of belijdingen van Joos den Tollenaar (t Gent 1589)"2).
Uit een en ander ziet men, dat de uitbreiding, Welke het „Offer
des Heeren" na het j. 1578 heeft ondergaan, van weinig of geen
beteekenis is geweest. Eigenlijk had het reeds in het j. 1570
zijnen blijvenden vorm ontvangen.
§ 2. Opmerkingen over inhoud en geest
De inhoud van het Offer des Heeren verschilt belangrijk van,
de martelaarsboeken van Crespin en Van Haemstede. Niet alleen, worden, op Wendelmoet Claesdochter na, geheel andere
personen behandeld, maar de wijze van behandeling loopt ver
uiteen. In het voorafgaande is dit reeds gebleken. Nog de volgende opmerkingen vinden hier eene plaats. Bij Crespin en Van
Haemstede vormen de verhalen de hoof dzaak ; eigen geschriften van de martelaren zelven worden slechts spaarzaam bij
hen aangetroffen. In „Het Offer des Heeren" is dit juist andersom. De berichten omtrent het lot der martelaren nemen eene
zeer geringe plaats in. Slechts worden de verhooren, die sommigen hebben ondergaan, de twistgesprekken, die zij in den
kerker gehouden hebben, in hun eigen woorden (de Belijdingen)
medegedeeld. Verder bestaat de inhoud uit brieven en testamenten, die voor het grootste deel niet handelen over persoonlijke aangelegenheden, maar over zaken des geloofs en des ley ens. Alles is aangelegd op de stichting des lezers, op de vermeerdering zijner godsdienstige kennis, de aanvuring van den
moed, de bevestiging der geloofsverzekerdheid.
Over afkomst en verleden der martelaren, wordt hier nog
1) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 489-494.
2) Ibidem, T. H, p. 497-499.
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minder gesproken dan bij Crespin en Van Haemstede. Zelfs van
hunne bekeering wordt niet gerept ; waar, wanneer, hoe of door
wien zij tot een nieuw inzicht zijn gebracht, verneemt men niet.
Men zou kunnen onderstellen, dat over dit alles gezwegen werd
om, als een exemplaar in verkeerde handers terecht kwam, geenerlei spoor te verschaffen, dat van dienst kon zijn bij de vervolging.
Maar ook van het doodvonnis, de aangedane wreedheden, de
laatste oogenblikken, de executie wordt in de kortst mogelijke
bewoordingen en soms in het geheel niet verslag gegeven.
Omtrent het lot van Anneken Jans vernemen wij niets anders dan wat vermeld wordt in het opschrift : „Hier begint het
Testament, dat Anneken voor haren zoon Jezaias heeft opgesteld, op den 24sten dag van Januari, anno 1539 des morgens te
negen uren overgegeven, als zij zich bereiddde te sterven, voor
den naam en het getuigenis van Jezus, en nam hiermede afscheid van haren zoon te Rotterdam" 1).
Hoe zij den dood vond, wordt niet bericht. Ook het lot van
Peter Bruynen wordt alleen in een opschrift vermeld : „Dit is
een brief van Peter Bruynen, denwelkenhij geschreven heeft in
de gevangenis te Antwerpen, en is aldaar met vier andere personen te gelijk om des Heeren. woord gedood, anno 1551, den.
2den October" 2). Een verhoor voor den inquisiteur omtrent geloofszaken, dat Hans van der Maes heeft ondergaan, wordt met
de gegeven antwoorden medegedeeld, zooals hij het zelf op
schrift heeft gebracht. Maar van zijn wedervaren wordt niets
anders gezegd, dan dat hij in het j. 1559 te Woesten is gedood3).
Op dezelfde wijze worden meer martelaars behandeld. Als de
behandelde dokumenten uitvoeriger zijn, worden ook wel meer
bijzonderheden verhaald ; zoo bij v. omtrent de foltering der
voormalige Bagijn, Elizabeth (Leeuwarden 1549) : „Daama stelden zij haar weder voor den Raad, en leidden haar in den Pijnigtoren, en de beul Hans er bij. Toen zeiden de Heeren : Wij
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 13a; B. R. N., Dl. II, blz. 70.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 85a; B. R. N., Dl. II, blz. 177.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 203; B. R. N., Dl. II, blz. 358.
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hebben u zoo lang met goedheid bejegend, —is het, dat Gij niet
belijden wilt, dan zullen wij u met hardheid bejegenen. De
Procureur-Generaal sprak : Meester Hans, tast haar aan. Meester Hans antwoordt : Och peen, Mijne heeren, zij zal toch wel
vrijwillig bekennen. En toen zij niet vrijwillig beleed, zetten zij
duimijzers op hare beide duimen, en op beide hare voorste lingers, zoodat het bloed de nagels uitsprong. Elisabeth sprak: 0,
ik kan het niet langer verdragen. De Heeren zeiden.: Beken,
dan zullen wij Uwe pijn verlichten. Maar zij riep tot den Heer
haren God: Help mij, Heere, uwe arme dienstmaagd, want gij
zijt een helper in den nood. De Heeren riepen steeds : Beken,
dan zullen wij uwe pijn verlichten, want wij hebben u gesproken van bekennen, maar niet van roepen tot God den Heer.
Doch zij hield gestadig aan bij God haren Heer, als boven verhaald. En de Heer verlichtte hare pijn, zoodat zij zeide tot de
Heeren : Vraag mij, ik zal u antwoorden, want ik gevoel volstrekt geen pijn in het vleesch, als te voren. De Heeren : Wilt
gij nog niet belij den ? Elisabeth : Neen, mijne Heeren. Toen
zetten, zij haar twee schroefijzers, op elke scheen een. En zij
zeide: Och, mijne Heeren, maakt mij niet beschaamd, want mij
heeft nog nooit een man aan mijn bloot lichaam getast. De
Procureur-Generaal zeide : Neen, juffrouw Lijsbeth, wij zullen
u niet oneerbaar aantasten. Toen bezwijmde zij".... Het slot
luidt : „Hiema is het vonnis over Elisabeth geveld, in het j.
1549, den 27sten dag van Maart ; zij is veroordeeld ter dood, nl.
om verdronken te worden in een zak, en heeft alzoo haar
lichaam Gode opgeofferd" 1).
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 27, 28. B. R. N., Dl. II, blz. 94.
Vgl. de beschrijving der martelingen van Jeronimus Segertsz. in zijn eigen woorden, aldaar, fol. 79a: „zij pijnigden mij zeer om den naam te vememen van [eene
bondgenoote] en van anderen. Maar de Heer, die mijnen mond bewaarde, was
krachtiger dan al hunne foltertuigen. De Heere hebbe eeuwigen prijs en lof, die de
zijnen niet verlaat! Zij verklaarden, dat ik het zeggen moest of zij zouden mij folteren tot des anderen daags 's morgens, en zouden mij een voet langer rekken dan
ik was. Zij zeiden tot Ghileyn dat hij rekken moest; zijn, knecht begon dra te rekken, en Ghileyn goot mij het lijf vol water.
Zij hadden mij moederrtaakt op de bank liggen, zoodat ik niets meer voor mijne
mannelijkheid had dan mijn hemd, en hadden mij zoodanig op de bank gebonden
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Slechts bij uitzondering worden, in den trant van Crespin en
Van Haemstede, de laatste oogenblikken der martelaren Hans
van Overdamme en Hans Keescooper geschilderd : „Als deze
schaapkens veroordeeld waren, sprak de Procureur-Generaal :
Dat gij als ketters veroordeeld zij t, is hierom, dat onderscheidene geleerden met u gedisputeerd hebben, maar gij hebt u niet
willen laten onderwijzen. Hans van Overdamme : Mijne Heeren, hadden wij in het openbaar mogen disputeeren, men zou
wel gezien hebben, wat geleerden dat geweest zijn. De Procureur-Generaal : 'T is nu al te laat, 't is nu al te laat. Toen werden zij beiden weggezonden, en zij gingen met lachenden mond,
Hans van Overdamme zeggende : Ja ja, 't is nu al te laat. En
Hans Keescooper had met Hans van Overdamme afgesproken,
dat hij op het schavot zijne onderhosen (kousen) zou uittrekken ; onderwijl zou Hans van Overdam met het yolk spreken ;
hetwelk alzoo geschiedde. Toen de scherprechter Hansken helpen Wilde, begeerde Hansken het alleen te doen, opdat Hans
van Overdamme des te langer tot het yolk spreken zou. Nadat
dit geschied was, zijn zij elk aan een staak gesteld, en hebben
hunne lichamen Gode opgeofferd" 1).
Tot de voortreffelijkste eigenschappen van Het Offer des
Heeren behoort, dat de verzamelaar zich heeft weten te beperken. Uit den overvloed der stof is eene keuze gedaan om niet te
veel, maar ook niet te weinig te geven, juist datgene, wat vereischt wordt om de gewenschte indrukken te weeg te brengen,
de waarheid, waarvoor het lijden geschiedt, in header licht te
stellen, en krachtig aan te vuren tot trouw en standvastigheid
in hare belijdenis. Tamelijk groot is de verscheidenheid, welke
den lezer geboden wordt. Nu eens wordt hij binnengeleid in de
zaal van het gerechtshof, straks in den kerker. Hij is getuige
met vier koorden, dat ik een gevoel had, alsof mijn hoofd en beenen er of waren ..
En toen zij mij los lieten, moesten zij mij met hun tweeen of drieen van de bank
heffen en mij kleeden". Verder Adriaen Cornelisz., ald., fol. 104b. B. R. N., DI. II,
blz. 96.
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 47a. B. R. N., Dl. II, blz. 123.
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van allerlei ondervragingen, gesprekken en debatten tusschen
der martelaar ter eene zijde en den wereldlijken rechter 1), of
den inquisiteur 2), of monniken 3), of wereldlijke geestelijken 4)
ter andere zijde. Dan weder hoort hij in brief op brief, hoe een
ernstig en vroom Christen zijn gemoed uitstort in het gewichtigste tijdperk van zijn bestaan op aarde, in dagen van hevigen
strijd, op het keerpunt tusschen levee en sterven, welke hartelijke afscheidswoorden hij richt tot zijne vrouw 5), welke roerende vermaningen tot zijne kinderen 6), welke dringende, onvergetelijke aansporingen tot de broeders zijner gemeente. En
keer op keer wordt de leesstof afgewisseld met een lied, lang genoeg om eene aanschouwelijke voorstelling te geven, beknopt
en levendig genoeg, om te verrassen, te treffen, te boeien, uitlokkend om het boekje telkens en telkens weder op te nemen.
En toch wordt dit alles geschonken in een zeer kort bestek op
blaadjes van de geringste afmetingen. De lezer wordt niet vermoeid met tal van namen en wetenswaardigheden.
Een uitgelezen kleine schaar van martelaren gaat voorbij aan
zijn blik. Honderd anderen blijven op den achtergrond. De
weinigen geven een beeld van de velen. De uitnemenden getuigen voor allen. Alle vormen, waarin wordt geleden, doen
zich hier voor ; alle belangrijke onderwerpen, het geloof betreffende, worden behandeld, alle snaren, die in menschenharten.
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 8a, 11a (Michiel Satler), 23 (Jan
Claesz.), 25b (Elisabeth), 33b, 34b (Hans van Overdamme), 45b (Hans Keescooper),
103a, 104a, 106b (Adriaen Cornelisz.), 146b (Hans de Vette), B. R. N., Dl. II, blz.
64, 66.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 144b, 149a, 160a, 162a ( Jacques d'Auchy),
182b (Claesken), 197b (Hans de Vette), 203a (Hans van der Maes), 245a (Weynken
Claes).
8) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 25b (Elisabeth), 36a, 37a (Hans van Ouerdamme), 50b (Jeronimus Segertsz), 184a (Claesken), 197a, b (Hans de Vette), 244b
(Weynken Claes).
4 ) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 107a (Adriaen Cornelisz.), 197b (Hans de
Vette), 245a (Weynken Claes). B. R. N., Dl. II, blz. 211, 144, 349.
8 ) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 18a, 19b ( Jan Claesz.) ; 48b, 49a, 81b— 83b, Jeronimus Segertsz. aan zijne huisvrouw Lijsken, die zelf gevangen zit, martelares
wordt en de brieven haars man beantwoordt, fol. 69a-71a, 73b-76b).
°) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 19a-20a ( Jan Claesz.). B. R. N., Dl. II, blz.
81.
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trillen kunnen, worden aangeroerd. In het geheel is op de gelukkigste wij ze maat gehouden. De onbekende vervaardigers
dezer kleine geschriften en hij, die ze bijeenbracht, zijn. geleid
geworden door den genius van den goeden smaak, door een besef van aesthetisch-schoon, waarvan men hier gelijk elders kan
opmerken, dat het aan eene hooge ontwikkeling van het godsdienstig gevoel verwant schijnt te zijn.
De gedichten van het „Lietboecxken" en die, sedert de uitgaaf van het j. 1570 geplaatst achter de afzonderlijke geschriften, waaruit het eigenlijke martelaarsboek is samengesteld,
kunnen door ons niet gemakkelijk op de rechte waarde geschat
worden. Hiertoe is de smaak al te zeer gewijzigd. De tijdsomstandigheden, waaronder deze liederen geboren zijn, wij ken
zoo sterk of van de onze, dat wij ons met moeite kunnen indenken in den gemoedstoestand hetzij van de dichters hetzij van
de mannen en vrouwen op wier lippen zij werden gelegd. Men
zou ze moeten hooren zingen op de aangegeven wijzen om er
iets beter over te kunnen oordeelen.
Terstond valt op, dat ze niet de zoetvloeiendheid bezitten,
die men sedert anderhalve eeuw in dichterlijke voortbrengselen
verlangt. Doch hiermede is weinig gezegd, omdat in dit opzicht
vroeger geheel andere eischen golden. Sommige kenmerken
zich door eene uiterst vaardige versificatie , zooals bijv. het lied
„Van tlijden Christi", op de wijs van „Crux fidelis inter omnes" :
Van tbitter lijden Christi ootmoedich
Overvloedich, Schriftuer verhaelt.
De reyne liefde zijns huys ongefaelt
Heeft hem so vyerich doorstraelt
Dat by wt zijns Vaders schoot gedaelt
Onsen roof hier heeft betaelt.
Esaias Prophete gepresen
Tuycht van desen, Christo openbaer
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Dat by onser sonden crancheden swaer
Seifs gedragen heeft voorwaer
Die sonder sonde was, reyn ende claer
Wert geacht voor een Sondaer.
De Sone Gods die wy hooren sullen.
Om vervullen, alle Prophetien
Int Hoveken met gebogen knien
Riep: 0 Vaderlijck Ingien
Mach dese bitter kelck van my niet vlien
So moet v wille geschien.
Christus Jesus dus staende ghelaten
Die snoo vaten, der Joden rebel
Quamen tot hem seer toornich ende fel
Om te vanghen met gequel
Maer niemant van henlieden dorste snel
Hant slaen aen Christum seer wel.
Om Christum vangen de Iootsche gronden
Veel vonden, hebben sy gesocht
Voor dertich penningen, wel bedocht
Wert donschuldich bloet vercocht
Dees verraderije door Satan gewrocht
Heeft Judas listich volbrocht" 1).
Of in het Liedeken van David en Levina:
Ghy Christen al te samen
Bereyt u totten strijt
Wilt u Gods woort niet schamen
Voor de menschen vol van spijt
Maer vromelijck belijt
Opdat u niet versake
Christus na zijne sprake
Al in der Engelen crijt.
Wacht u voor valsche Propheten
1)

Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., Lietboecxken, fol. lb. B. R. N., Dl. H,

blz. 487, 500.
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Die comen in Schaeps gewaet
Die der weduwen huysen eten
Binnen. zijnt Wolven quaet
Want Godes woort door haet
Soecken sy te versteken
Alsoot wel is ghebleken
Te Ghent, so hier na staet" 1) . . . .
Ook levendigheid en aanschouwelijkheid vailen te roemen,
vooral daar, waar verschillende personen sprekend worden ingevoerd. Bijv. in het lied op Frans van Bolsward :
Op eenen Slee wert by gesent
Te Leeuwarden voor die Heeren
Sy vraechden hem daar int present
Waerom wilt ghy niet sweeren?
En houden met ons geen Avontmael
Ter Kercken in dat heylige Saei
Daar wilt ghy oock niet wesen.
Ghy, Edel heeren verstaat wel my
Wy hebben een claer leere
Mathei vijf spreect Christus vry
Geensins en suit ghy sweeren
Ghy zijt niet geloovich nochte reyn
Dus word ick niet met u gemeyn
U sonden wil ick niet eten.
Doen waren die Heeren, seer verstoort
Die Priesters daer beneven
Wij zijn geen dieven, nochte moort
En hebben wy niet bedreven
Ons dunct ghy hebt een valsche leer
Der Ketters zijnder noch veel meer
Die willen wy gantsch wtrooden.
Ghy Edel Heeren hoort sprack hij
En wilt u niet verstooren
1)

Het Offer des Heeren,M.CCCCC.LXX., Lietboeczken, fol. 15b, 16a. B. R. N.,

DI. II, blz. 530, 531.
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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 gegaan te raet
Iesabels Priesters mede" . . . . 1)
Soms vertoont het gedicht groote lyrische kracht en neemt
de godsdienstige ontboezeming eene hooge vlucht, zooals in het
begin van hetzelfde lied :
„Verhuecht u Godskinder alletijt
En wilt nu wriolijsen
Looft God den Heer gebenedijt
Zijn naem is hooch te prijsen
Zijn licht schijnt nu so claer als dach
Dat welck men niet wel lijden mach
Daer of so willen wy singhen" 2).
Of in het „Liedeken van vrage ende Antwoort" :
Een eewige vruecht die niet en vergaet
Coemt my altijts te voren
Dat is de Heere mijn toeverlaat
Die mij zijn stem laet hooren
Dan crijch ich sulcken vruecht
Mijn hert dat is verhuecht
Als by my coemt beschouwen
De Heer door zijnen geest
Weert van mij alle tempeest
Op hem alleen staet mijn betrouwen.
Noyt meerder vruecht in mij en was
Danne in dese tijden
Mijn trueren vergaet my also ras
Gods woort doet my verblij den
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., Lietboeczken, fol. 4. B. R. N., DI. II,
blz. 506.
') Ibidem, M.CCCCC.LXX.,, Lietboeczken, fol. 3b, 4a. B. R. N., DI. II, blz. 505.
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Als ick denck om deewich goet
Dan heb ick sulcken moet
Dat ickt niet can vertellen
Van vruechden en iolijt
En vindich gheenen strijt
Al ist dat sy my quellen .....
Alsulcken troost heb ick ontfaen
Gheen vreese en coemt my ane
Dat heeft de Heere God gedaen
Met zijnen soeten vermane
Nu en vreese ick sweert noch gloet
Daer af danck ick den Heere soet
Dat hij my so coemt stercken
Die op den Heere betrout
Tis wonder wat by aenschout
Ms God in hem coemt wercken" 1).
Ook teedere, roerende tonen weet de schrijver aan te slaan
en ze af te wisselen met forscher klanken, zooals in het „Liedeken van vier vrienden van Lier" :
„Na desen vielen te samen
Die vier Vrienden op haer knien
Ms sy die staecken vernamen
Daer den brantoffer moeste geschien
Na gebedt opstande sy custen
Malcander met blijden aanschijn
Daer na Anneken met lusten
Hief een liedt op, als den gerusten
Op u betrou ick o Heere mijn.
tvolk meynde dat doude .. vrouwe
Aen den staeck staende was geworcht
1)

Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., Lietboecxken, fol. 44. B. R. N., DI. II,

blz. 593.
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Maer een liedt heeft sy opgeheven
God schenckende lof ende danck
Tweick als Anneken heeft beseven,
Sanck sy mede sonder sneven
Vuerighe lief de haer daer toe dwanck.
Staende aen de Staecken gebonden
Elck aen zijnen hals met een strop
Vrymoedich met lachende monden
Slaende vriendelijck haer oogen op
Hebben sy malcander met nicken
Lieffelijck getroost ende gegroet
En door noch meer onder sticken
Sachmen se malcander toeschicken
Vroom betrouwen ende stercken moet.
Lof, danck, prijs, glory end eere
Moet God in der eeuwicheyt geschien
Die al zijn Ledekens teere
Van stercheyt en vruecht can voorsien
So datmen se niet en can dwingen
Met smeecken, gewelt of torment
Totter doot sy leeren en singen
Tweick den boosen niet can gehingen.
Want Gods crachten zijn hem onbekend" 1).
De dichter is blijkbaar, evenals de martelaars, vervuld geweest van de verwachtingen dat hun voorbeeld anderen zou
aanvuren. Goyvert, een der „Vier vrienden van Lier", merkte,
terwijl hij voor de vierschaar zat om het vonnis aan te hooren,
onder het publiek verscheidene broeders zijner gemeente op.
Zonder hen aan te zien, richtte hij het woord tot hen :
„Goyvaert van die Broeders siende
Sprack tot haer met blijde gemoet
Sijn aensicht van haer myende
i)

Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 35b, 36b, 37a. B. R. N., Dl. II, blz.

106-108.
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Trooste by haer met woorden soet
Seggende : Ick bidde den Heere
Dat ghy alle dus sitten muecht
So ick sitte tot desen keere
Om vermeeren Christus eere
Door zijnen geest vol troost en vruecht " 1).
Bij de terechtstelling van dit viertal vroeg de schout, of zij
onder de omstanders ook „van hun y olk" zagen. Hij ontving
ten antwoord :
. . . . „Al const ick er tellen
Twintich, van een waer niet gewaecht.
Ghy meent (sprac Goyvaert) te versmooren
Met ons te dooden dat Godlijck woort
Maer door dit sien ende hooren
Sullen der noch hondert comen voort
Ende die waerheyt aenmercken" 2).
Zelfs spreekt de dichter de zangers, lezers en hoorders van
zijn lied regelrecht in dezen geest toe (aan het slot van het „Liedeken van Lij. vrienden") :
„Die ons dit Liedeken heeft gestelt
Hij bidt u altesamen
Dat ghijt niet ydel singt oft vertelt
Maer doorsiet de Schrift met namen
Want alle Christenen door haet
Moeten van de werelt zijn versmaet
Dus laet ons int gebet beclijven
Dat wy dus volstandich blijven" 3).
Het hoofddoel zoowel van „Het Offer des Heeren" als van
het Lietboecxken is hiermede nog eens duidelijk aangewezen.
In het algemeen was de strekking op te wekken en aan te
sporen tot trouw aan het geloof ; maar boven alle verdere din.) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., Lietboecxken, fol. 34a. B. R. N., Dl.
II blz. 571.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., Lietboecxken, fol. 36a. B. R. N., Dl. II blz. 575.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., Lietboecxken, fol. 13. B. R. N., Dl. II. blz. 525, 526.
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gen werd beoogd de uitverkorenen tot het martelaarschap aan
te vuren, hen voor te bereiden en bekwaam te makers tot eene
schoone vervulling van de roeping, die hen wachtte. Wel hebben de onbekende schrijvers en dichters hiermede eene ontzettende verantwoordelijkheid op zich geladen ! Maar zij hebben
dit gedaan met voile bewustheid, en in de verzekerdheid, dat
zij een Gode gevallig werk verrichtten. Vandaar dat zij deze
huiveringwekkende bedoeling zelfs onverholen op het titelblad hebben uitgedrukt. Hier toch wordt gezegd, dat de Belijdingen, zendbrieven en testamenten, welke de opgeofferde kinderen Gods met den mond beleden en met hun bloed bezegeld
hebben, in dit boek zijn bijeengebracht „tot troost ende versterckinghe der Slachschaepkens Christi, die totter doot geschict zijn". Men wist, wat men wilde !
Uit dit oogpunt moeten ook de talrijke bladzijden beschouwd
worden van leerenden of dogmatischen inhoud. Het was te
doen om de toekomstige martelaren of martelaressen te wapenen tegen den strijd. Als het noodig werd, moesten zij, vaststaande op de uitspraken van den Bijbel 1), inzonderheid van
het Nieuwe Testament 2) het durven opnemen tegen den wereldlijken rechter niet alleen, maar ook tegen monniken, inquisiteurs en wereldlijke geestelijken.
Bij ervaring wist men, dat disputeeren soms gevaarlijk was.
Hans van Ouerdamme verhaalt in een zijner brieven van gevangenen, die in het debat niet opgewassen bleken tegen ervaren theologen. Het waren „twee ionghe Knechten en een ionck
Meysken". „Toen de arme schapen zich in disputation hadden
begeven, zijn zij in hunne conscientien verward geworden, en
zijn, alzoo der waarheid afgevallen, waarop de valsche profeten
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 10a, 1 la (Michiel Satler), 24a
(Jan Claesz.); 31a, 36b, 42a (Hans van Ouerdamme), 45b (Hans Keescooper),
51a ( Jeronimus Segertsz.), 105b, 106b (Adriaen Cornelisz.). B. R. N. Di. II, biz.
65, 66, 87, 100, 107, 115, 121, 129, 209, 211.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 19b (Jan Claesz.); 25b (Elisabeth); 37a (Hans
van Ouerdamme), 103a, 107b (Adriaen Cornelisz.). B. R. N. D1 II, blz. 81, 91, 108,
206, 212.
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zich zeer verhieven en roemden, dat zij hunne zielen gewonnen
en weder tot de Heilige Kerk gebracht hadden" 1). Niet omdat
hij zich zwak gevoelde, maar om te voorkomen, dat zijne woorden verdraaid zouden worden, heeft hij zelf geweigerd in den
kerker ten overstaan van wereldlijke rechters met monniken
en geestelijken een twistgesprek te voeren. Wel verklaarde hij
zich hiertoe bereid, als de broeders er bij mochten zijn 2). Zelfs
daagde hij de tegenpartij uit tot een openbaar debat bij een
groot vuur onder de voorwaarde, dat hij, die overwonnen werd,
er ingeworpen zou worden 3). Om dezelfde reden wilde ook Jeronimus Segertsz. niet disputeeren dan in tegenwoordigheid
van een broeder des geloofs 4).
Overigens wordt menige discussie over geloofszaken in vragen en antwoorden medegedeeld. De lezer ziet hetzelfde standpunt telkens van verschillende zijden toegelicht en de toekomstige martelaar kan er uit leeren zich voor te bereiden op een
aantal vragen, die hem te wachten staan.
Reeds het allereerste stuk, dat over Michiel Satler, is als een
compendium van de leer, welke in deze kringen beleden wordt.
De reeks der artikelen, waarover men hem heeft verhoord, worden hem op zijn uitdrukkelijk verlangen op den dag der terechtstelling voorgelezen en hier aldus wedergegeven :
Ten eerste, dat hij en zijn.e aanhangers tegen des Keizers
mandaat gehandeld hebben;
Ten anderen heeft hij geleerd, gehouden en geloofd, dat in
het Sacrament niet is het lichaam en het bloed van Christus;
Ten derde heeft hij geleerd en geloofd, dat de kinderdoop tot
de zaligheid niet bevorderlijk is ;
Ten vierde, zij hebben het sacrament des olies verworpen;
Ten vijfde, zij hebben de Moeder Gods en de heiligen veracht
en versmaad ;
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 30. B. R. N., Di II, blz. 99.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 35, 36a, 37a. B. R.N. Dl, II, blz. 105,106,107, 108.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 32a, 36b, 38b, 42a,46b. B. R. N., Di II, blz. 101,
107, 110, 115, 122.
4) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 51a. B. R. N., Di. II, blz. 129.
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Ten zesde, hij heeft gezegd : Men moet aan de overheid geen
eed zweren ;
Ten zevende heeft hij een nieuw, ongehoord gebruik van
's Heeren Nachtmael begonnen, leggende brood en wijn in een
schotel, en heeft dit gegeten.
Ten achtste is hij uit de orde gegaan en heeft eene vrouw ten
huwelijk genomen ;
Ten negende heeft hij gezegd : ware het, dat de Turk in het
land kwam, zoo behoorde men hem geen wederstand te bieden 1).
Op elk deter punten wordt nu door Michiel Satler eene toelichting verstrekt, welke hierop nederkomt, dat de beschuldiging in hoofdzaak door hem wordt toegegeven.
De artikelen zes en negen moeten aldus worden verstaan, dat
in het geheel niet mag worden gezworen, geen oorlog gevoerd,
geen bloed vergoten 2). Hoogst bedenkelijk moet in de ooren
der tegenstanders geklonken hebben, dat hij het gezag der
rechterlijke uitspraak in zijne zaak van te voren verwierp, daar
hij niet gezonden was het Woord Gods te berechten, maar wel
er van te getuigen 3). Verder verklaart hij : „De heiligen aangaande, zeggen wij, dat wij de heiligen zijn, die daar leven en
gelooven" 4). Dit is in overeenstemming met hetgeen anderen
leeren. Zoo schrijft Jan Claesz. : „Gij kunt niet voldoen met hetgeen zij leeren, te weten, dat gij bij de heilige Kerk zult blijven ;
gij moet weten, wat de heilige kerk is, nl. de geloovige vergadering, die door het woord Gods gebaard is. Want gij weet wel,
dat niemand op deze wereld komen kan, als hij niet geboren is,
zoo kan in de toekomende niemand komen, als hij niet wedergeboren is" 5). En Jeronimus Segertsz. vermaant de Broeders
en zusters aldus : „Paulus zegt (1 Tim. II b. 11) : De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle menschen en leert
1)
2)
3)
4)
5)

Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 8b. B. R. N., Dl. II, blz. 63.
Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 9b, 10a. B. R. N., Dl. II, blz. 64, 65.
Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 10b. B. R. N., Dl. II, blz. 65.
Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 9b. B. R. N., Dl. II, blz. 64.
Ibidem, M.CCCCCC.LXX., fol. 22a. B. R. N., Dl. H, blz. 85.
7
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ons, dat wij moeten verloochenen het ongoddelijke wezen, en de
wereldlijke lusten, maar sober, rechtvaardig en godzalig leven
in deze wereld, verwachtende de openbaring en verschijning
des grooten Gods onzes behouders Jezus Christus, die zich zelven overgaf voor onze zonden, opdat hij ons zou reinigen van
alle onreinheid en bereiden zich alzoo een y olk, dat naarstig
ware tot alle goede werken. Ziet, mijne lieve Vrienden, zulk
een yolk heeft Christus uitverkoren, die niet ijdel noch lichtvaardig zijn, maar door volstandigheid in goede werken het
eeuwige leven zoeken; en hiertoe heeft Hij ons geroepen en uitverkoren, opdat wij zouden zijn heilig en onstraffelijk voor Hem
in de liefde ; want zulk eene heilige gemeente heeft hij uitverkoren, die geen vlek of rimpel heeft, maar dat zij heilig, onstraffelijk en onberispelijk voor hem in de liefde wandelen" 1).
In dit alles klinkt een andere toon dan in de geschriften van
Luther en de zijnen. Wel wordt op menige bladzijde de verlossing door het bloed des kruises verkondigd, maar de grondtoon
is hier niet zoozeer : het geloof in de genade 2) als wel : de liefde
tot God en den naaste 3), en het bewaren der geboden 4).
Toch dagteekent het begin der Reformatie ook volgens de
samenstellers dezer geschriften blijkbaar van Luther. Wel zegt
Michiel Satler : „het Keizerlijke mandement, dat men de Luthersche leer niet zal aanhangen, maar alleen het evangelie en
het Woord Gods, dat hebben wij gehouden ; want tegen het
evangelie en Woord Gods weet ik niet, dat wij gehandeld hebben" 5). Maar hij klimt toch ook niet hooger op dan Luther. De
verzekering in een brief van Jannijn Buefkijn (Hans Keescoo1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 57a, vgl. fol. 26a, 27a (Elisabeth);
30a (Hans van Overdamme over de gemeente). B. R. N., Dl. II, blz. 92, 93, 99, 138.
2) Adriaen Cornelisz. bidt: „O Heer, leid mij in het land Haran, waarin ik niet
een voet erfs heb, namelijk het beloofde Land. Wit mij dat uit genade geven, en
niet uit mijne werken of verdienste". Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol.
95b. B. R. N., Dl. II, blz. 195.
8) Het offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 21a (Jan Claesz.); 26b (Elisabeth);
55a ( Jeronimus Segertsz.). B. R. N., DI. II, blz. 83, 92, 135.
4 1 Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 55a, b, 56b ( Jeronimus Segertsz.). B. R. N., Dl.
II, blz. 135, 137.
b) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 9a. B. R. N., D1, II, blz. 63.
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per), dat de geleerden der heerschende Kerk alien valsche profeten zijn en dat zij de wereld bijna 1300 jaar met hunne valschheid bedrogen hebben 1), moet stellig aldus worden verstaan,
dat het bedrog pas kortelings, in de eerste plaats door Luther
en de zijnen ontdekt is.
De gemeenschap met de Munsterschen wordt afgewezen.
Hans van Overdamme verklaart : „wij worden dagelijks zeer
belogen door degenen die zeggen, dat wij ons geloof met het
zwaard zouden verdedigen, als die van Munster deden. De almachtige God . wil ons behoeden voor zulke gruwelen ! 2)"
Daarentegen wordt het verband met Menno Simonsz. meer dan
eens althans zijdelings toegegeven. In het vonnis van Jan
Claesz. kwam voor : „dat hij te Antwerpen had laten drukken
zeshonderd boeken, welke hij met Menno Simons had gesloten ( ?)
en had die in het land verbreid" 3). Hiertegen wordt niets ingebracht. Ook de vraag bij de gevangenneming van Elisabeth.
(Leeuwarden 1549) : „waar is uw man, de leeraar Merino Simonsz. ?" 4) wordt gelaten voor hetgeen zij is. Doch ook andere
voorgangers worden genoemd. De inquisiteur vraagt aan Jacques d'Auchy (Leeuwarden 1558) : „Wanneer gij gelooft die
abominabele schooiers en bedelaars, als Menn,o, Lenaert, Hendrik van Vreden, Frans de kuiper, Gielis van Aken 5) en zulke
rabbauwen meer, en verlaat ons en het waarachtige Woord
Gods, laat gij u dan niet bedriegen ?"
Het antwoord luidt : „Mijn Heer, ik bid u, dat gij zulke woorden niet spreken wilt ; want het zou u moeilijk vallen te bewijzen dat zij zijn, zooals gij ze noemt. En ten andere : zij hebben
niet bedrogen, maar klaarlijk onderwezen het Woord Gods" 6).
De mannen, die hier spreken, begeeren zich niet te verweren
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 46b. B. R. N., Dl. II, blz. 122.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 42b. B. R. N., Dl. II, blz. 115.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 23 b.
4) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 25b. B. R. N., Dl. II, blz. 91.
') Gielis van Aken wordt afzonderlijk genoemd in Het Offer des Heeren,
M.CCCCC.LXX., fol. 51a ( Jeronimus Segertsz.); 104a (Adriaen Cornelisz.).
B. R. N., Dl. II, blz. 87, 129, 207.
6) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 145a. B. R. N., Dl. II, blz. 274.
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met eenige tij delijke of lichamelijke wapenen; wij keuren ten
strengste af, dat men de waarheid wil verdedigen met het
zwaard der overheid" I). Zij zij n. tegen de doodstraf in het algemeen en tegen het dooden van de dwaalleeraars in het bijzonder : „zij scheiden zich van alien, die schandelijk leeren of onbehoorlijk leven ; zij dooden hun lichaam niet (dat leert Gods
Woord niet), maar zij schuwen hun gezelschap; zoolang totdat
ze zich bekeeren" 2).
De drie voornaamste dingen, welke verworpen worden, zijn:
de mis, de kinderdoop, en de oorbiecht 3). De eerste ondervraging geldt gewoonlijk den Doop 4), of het Avondmaal. De werkelijke tegenwoordigheid wordt niet aangenomen 5). Op verachtelijke wij ze wordt gesproken van den broodgod 6).
Een der punten, die dikwijls worden aangeroerd, is de verhouding tot „de wereld". Zij, die tot deze kringen behooren en
„de waarheid" erkend hebben, hebben zich „afgescheiden van
de wereld" 7).
Onopgehelderd blijft de leer der werking van den H. Geest
in de geloovigen. Michiel Satler (1527), verlangt, dat de artikelen der beschuldiging hem zullen, worden voorgelezen. Hierop
zegt de „Stadsschrijver van Ensiszheym" tot de rechters : Hij
heeft zich beroemd op den Heiligen geest. Is dit alzoo, dan
dunkt het mij niet van noode, zij n, verlangen in to willigen.
Want heeft hij den Heiligen geest, gelijk hij zich beroemt, die
zal hem wei zeggen, wat er verhandeld is" 8).
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 42b (Hans van Overdamme) ; 106a,
108a (Adriaen Cornelisz.). B. R. N., Dl. II, blz. 115, 210, 213.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 22a ( Jan Claesz.) ; B. R. N., Dl. II, blz. 85.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 21b ( Jan Claesz.). Vgl. fol. 26a, b (Elisabeth) ;
45b, 46a (Hans Keescooper); 50b, 51a ( Jeronimus Segertsz.). B. R. N., Dl. II,
blz. 84, Dl. II, biz. 92, 121, 129.
4) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 34b (Hans van Overdamme) ; fol. 45b (Hans
Keescooper). B. R. N., Dl. II, blz. 105, 121.
5) Ibidem, M.CCCCC.LXX, fol. 26b (Elisabeth) ; 107b (Adriaen Cornelisz.). B.
R. N., Dl. II, blz. 92, 212.
') Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 50b ( Jeronimus Segertsz.). VgI. fol. 46a (Hans
Keescooper). B. R. N., Dl. II, blz. 129, 121.
7) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 49b, 56a ( Jeronimus Segertsz.). B. R. N., Dl.
II, blz. 127, 136.
8) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 8a, B. R. N., Dl. II, blz. 62.
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Op deze laffe opmerking volgt in het verhaal geen andere
verklaring. Jeronimus Segertsz. schrijft aan zijne huisvrouw
Lijsken, dat twee Dominikaner-monniken hem in tegenwoordigheid van den markgraaf van Antwerpen en twee schepenen
ondervraagd hebben. „Zij vroegen : vanwaar ik wist, dat het de
waarheid was, of God mondeling met mij gesproken had ?" 1)
Maar het antwoord, dat hij op die vraag heeft gegeven, wordt
niet medegedeeld.
Het Offer des Heeren bevat ook de volledige, persoonlijke
geloofsbelijdenis van Jacques d'Auchy, opgesteld in de gevangenis te Leeuwarden (1559), met het doel om aan de rechters te
worden overhandigd. Het stuk volgt de twaalf artikelen des geloofs. Het is even merkwaardig om hetgeen er niet als om hetgeen er wel in staat. Het luidt (met weglating der talrijke Bijbelteksten) :
„Ik geloof in eenen eenigen God, den Vader almachtig, schepper des hemels en der aarde ; in den welken Abraham, Izaac,
Jakob en Mozes en al de profeten geloofd hebben ;
Ik geloof in Jezus Christus, den eenigen Zoon des Vaders, dewelke van den beginne bij God was, en als de tijd vervuld was
dien God beloofd had, is dit woord vleesch geworden, en geboren uit het geslacht Davids, uit eene reine maagd, ondertrouwd
aan eenen man, genaamd Jozef, van het geslacht Davids, dewelke is gebenedijd boven alle vrouwen ; ik geloof, dat deze
waarachtige zoon Gods door veel teekenen en wonderdaden
verkondigd heeft het woord van zijnen Vader, en na dien is hij
den dood overgeleverd geworden, onder Pontius Pilatus gekruisigd en begraven. Ik geloof, dat deze zelfde Jezus Christus
voor ons geleden heeft, en als wij zijne vijanden waren, heeft hij
den dood voor ons ondergaan, opdat degenen, die in Hem gelooven, niet vergaan, maar het eeuwige leven hebben. Ik geloof
dat deze onze Zaligmaker opgewekt is uit de dooden, gelijk hij
tevoren, gezegd had, en zit ter rechterhand van God, zijnen
Vader.
1) Het Otter des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 50b. 13. R. N., Dl. II, biz. 129.
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Ik geloof ook in den heiligen. Geest, gelijk als Johannes dat
getuigt in zijn eersten brief, in het 5de hoofdst., zeggende, dat
er drie zijn, die in den hemel getuigenis geven ; De Vader, het
Woord, en de heilige Geest, deze drie zijn een. Ik geloof ook in de
gemeenschap der heiligen, wier gebed veel vermag voor ons.
Ik geloof ook in de heilige gemeente, in de welke zijn degenen
die in Jezus Christus gelooven, de welke zijn door eenen Geest
gedoopt in een lichaam, gelijk Paulus zegt. En Jezus Christus
is het hoofd daarvan, te weten van de heilige gemeente.
Ik geloof, dat deze heilige gemeente macht heeft te sluiten en
te ontsluiten, te binden en te ontbinden, en wat zij binden op
aarde, is ook gebonden in den hemel, en al wat zij ook ontbinden op aarde, is ook ontbonden in den hemel. Ik geloof, dat
God in deze heilige gemeente geordineerd heeft apostelen, profeten en leeraars, bisschoppen, diakens.
Ik geloof en belijde ook een doopsel in den naam des Vaders,
des Zoons en des heiligen Geestes, gelijk onze Heer Jezus Christius heeft bevolen en geordineerd; en gelijk de Apostelen gebruikt hebben en gelijk zij daarvan geschreven hebben ; en geloof ook, dat al degenen, die dit doopsel ontvangen hebben, leden zijn van het lichaam van Jezus Christus in de heilige gemeente.
Aangaande het heilige Avondmaal van Jezus Christus, daarvan geloof en belijd ik, wat Christus zelf heeft gezegd, als daar
staat geschreven Matth. XXVI b. 25 : Toen zij het Avondmaal
aten, nam Jezus het brood, dankte, en brak het en gaf het aan
zijne discipelen, zeggende : Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En
nam den kelk, en dankte, en gaf hem hun, zeggende : drinkt en
deelt onder u lieden, want dit is mijn bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk uitgestort zal worden voor velen, tot vergeving
der zonden ; doet dit tot mijne gedachtenis ; ik geloof dit in gelijken zin als Paulus getuigt, zeggende : de kelk der gebenedijing, welken wij gebenedijen, is dit niet een gemeenschap aan
het bloed van Christus ? En het brood, dat wij breken, is het
niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus ? Zoo wie
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mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, hij heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten laatsten dage.
Ik beken en belijd, dat de huwelijke staat is eene ordinantie
Gods ; te weten een man en een vrouw te zamen vereenigd in
den naam des Heeren, in de heilige gemeen.te. Daarom zal een
mensch verlaten vader en moeder en zal zijne huisvrouw aanhangen, en die twee zullen een vleesch zijn, daarom zijn zij niet
twee, maar een vleesch. Daarom, wat God tezamengevoegd
heeft, dat zal de mensch niet scheiden ; en dat bed is zonder
vlek, want God zal de hoereerders en overspeligen oordeelen.
Ik belijd ook, dat vasten en bidden zeer heilzaam is, gelijk de
Apostelen gedaan hebben, Hand. XV, a. 2, 14, d. 23.
Ik houd de woorden van den heiligen Jacobus voor goed en
oprecht, waar hij zegt : belijdt de een den ander de zonde en
bidt voor elkander, opdat gij zalig moogt worden. Ik geloof, dat
men dit moet doen met een oprecht hart.
Ik beken en belijd ook, dat de Overheid gesteld en geordineerd is door God, tot bestraffing der boozen en bescherming
der goeden. Want zij dragen het zwaard niet zonder oorzaak.
Welke overheid de Schrift ons beveelt onderdanig te zijn, zij
onderwijst ons er voor te bidden, opdat wij (gelijk Paulus zegt),
een stil en gerust leven mogen leiden. Paulus noemt ook de
Macht eene dienaresse Gods. Nademaal dan dat zij is eene dienaresse Gods, wilde ik wel bidden, dat het haar belief de barmhartig jegens mij te zijn, gelijk God barmhartig is. Hier verzaak
ik al degenen, die daar willen de Macht wederstaan door het
zwaard en geweld, en houde dat voor eene Duivelsche leer.
Ik geloof ook in de verrijzenis der dooden, gelijk geschreven
staat ; dat alle menschen zullen opstaan uit de dooden in hun
eigen lichamen, als de Heer zal komen in de wolken, met Zijn
engelen, waar Hij oordeelen zal een iegelijk naar zijne werken.
In het algemeen, ik geloof, al wat een waarachtig Christen
schuldig is te gelooven van de heilige gemeente, en van de artikelen des geloof s, geloof ik van ganscher harte en wil daarin leven en sterven. Hier verzaak ik alle valsche leering, heresien
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en sekten, welke niet overeenstemmen met God en Zijn woord.
En als ik gedwaald moge hebben in eenige valsche leering, bid
ik den almachtigen Heer, dat het Hem believe door Zijne
groote liefde en barmhartigheid mij te vergeven. Ik bid ook, als
ik gezondigd heb tegen den Keizer of den Koning, of tegen anderen, dat het hue believe mij te vergeven wegens de groote
liefde en barmhartigheid Gods" ').
De meest sprekende karaktertrek van den inhoud van Het
Offer des Heeren is de vreugde in het martelaarschap, welke op
tal van bladzijden ons tegemoet komt. De gevangenen opgesloten in donkere gaten, de een van den ander gescheiden, roepen
elkander aan, zingers en danken met elkander 2).
De markgraaf van Antwerpen en de schepenen, toonden zich
tegenover Jeronimus Segertsz. met barmhartigheid bewogen.
Zij zeiden : „Mocht menu het leven, laten en gij u bekeeren eneen
goed kind der Roomsche kerk worden, ik zoude eene goede
hoop van u koesteren; want gij zijt jong en in uwe onnoozelheid
hiertoe gebracht, ik weet wel door wien (hij doelde op Gielis
van Aken), en ook omdat gij van zoo goede ouders zijt en uwe
moeder die stierf haast van verdriet. Maar hij antwoordde . al
stond de deur open, en al zeidet gij : ga en verklaar slechts, het
is mij leed, ik zou niet gaan, want ik weet wel, dat ik de waarheid heb. Toen zeide de Markgraaf : ik zal u levend verbranden,
als gij niet wilt hooren. Maar hij lachte er om en zeide : Al wat
gij mij aandoet om mijn geloof, wil ik gaarne lijden" 3).
Jannijn Buefkijn. (Hans Keescooper) verhaalt, hoe een jonge
man voor den Raad des Keizers verscheen, wiens doop wegens
jeugdigen leeftijd was uitgesteld. Hij verklaarde het volgende.
„De leeraar vraagde mij, of ik wel wist, dat de wereld zulke men-schen. doodt en verbrandt ? Ik zeide : ik weet het wel. Toen zeide hij mij : Zoo bid ik u, dat gij op dit oogenblik geduld hebt
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 142a-144a. B. R. N., DI. II, blz.
268— 273.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 52a. B. R. N., Dl. II, blz. 131.
3) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 51. B. R. N., Dl. II, blz. 130.
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totdat ik op eenen anderen tijd wederkom. Onderzoek de
Schrift, en bid den Heer om wijsheid, want gij zijt nog een jong
man, en zoo scheidden wij". De rechters vraagden. : „Is het u dan
leed, dat gij niet gedoopt zijt ?" Hij antwoordde : „ Ja het, mijne
heeren". Daarop vroegen zij nog : „Als gij nu niet gevangen
waart, zoudt gij u laten doopen ?" Hij zeide : „ Ja ik, mijne
Heeren". Toen werd hij van den Raad weggeleid. (De briefschrijver gaat voort :) „Nu ziet, dit zijn schoone teekenen en
mirakelen, doet uwe oogen open, dat zulke jonge menschen zich
zelf voor de waarheid, hunne lichamen aan de gevangenis, ja
aan, den dood overgeven" 1).
Een aantal broeders werd in een bosch bij Aalst overrompeld.
Toen zij op een wagen geplaatst waren om naar Gent vervoerd
te worden, werd een hunner aangesproken door een, vrouwelijk
familielid. Ook zij werd gevangen genomen en op den wagen gezet. Nu trad een man toe, die hun geluk wenschte, hetwelk ten
gevolge had, dat hij het lot der gevangenen moest deelen 2).
Hans van Overdamme meldt, dat hij met tien anderen gebracht is in een donkeren, diepen kelder. „Hansken en ik werden in de allerduisterste afdeeling gevoerd ; daar was een weinig morsig stroo, zooveel als men in een schoot dragen kan ;
daar mochten wij ons mede behelpen. Ik zeide : mij dunkt, dat
wij met Jonas in den walvisch zijn, zoo donker is het hier ; wij
mogen vast met Jonas tot den Heer roepen, dat Hij onze Trooster en Verlosser zij ; want wij zijn nu van alle menschelijke
troost en bij stand beroofd. Wij hebben ons hierover niet be-.
droefd, maar God geprezen en gedankt, dat wij om Zijns Naam
wil lijden mochten . . . . In die duistere gevangenis heb ik eene
maand gelegen ; nu lig ik in eenen diepen ronden put ; hier is het
wat lichter ; hier heb ik dezen brief geschreven. Ik verhoop in
deze week mijne offerande te doen, zoo het den Heer belief t,
met degenen, welke de Heer hiertoe voorzien heeft ; want ge1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 46. B. R. N. Di. II, blz. 122.

2) Ibidem, M.CCCCC.LXX., fol. 33b (Hans van Overdamme). B. R. N., Dl. II,
blz. 103.
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schiedt het deze week niet, dan zal het nog wel twee maanden
duren, daar zij dan in twee maanden geen rechtzitting houden" 1).
Andere voorbeelden van dezelfde stemming en gezindheid
zouden gemakkelijk zijn bij te brengen.
De broeders en zusters dezer gemeenschap vormden een arm,
eenvoudig, verstooten hoopje, en zij verlangden niet anders 2).
Maar tot welke wonderen van geloofskracht en zelfopoffering moesten zij niet in staat zijn, waar zij door hoogvereerde
martelaren aldus werden aangevuurd : „Aldus mijne hartelijk
Belief de broeders en zusters in den Heer, neemt ons voor eenen
spiegel, alien, die den Heer eene bekwame offerande begeeren
te doers, en wilt onze navolgers zijn ! Weest niet langer zoo
traag of zoo flauw in de liefde, opdat gij, wanneer gijlieden ook
in de banden komt, daarin aisdan niet bedroefd zij t, dat gij
geen beter leven geleid hebt !" 3)
Zwart en beduimeld ziet het zeldzame exemplaar van dit
boekje er uit, dat te Amsterdam in de bibliotheek der Doopsgezinde gemeente bewaard wordt. Hoe druk moet dit wel gelezen zijn door geslacht op geslacht ! Waarschijnlijk aan deze
oorzaak moet worden toegeschreven, dat blad 114 versleten en
verdwenen is. Het is uit het verhoor van Jooskint. Er stond
o. a. dat Ronse, een der ondervragers hem driemaal bij zijn
doopsel bezwoer, te zeggen, wie er bij den doop tegenwoordig
geweest waren. Hij verklaarde hiervan geen woord te willen.
zeggen. „Ronse : Gij hebt uw doopsel verzaakt ; dat zou Menno
u niet wel afnemen, dat gij uw doopsel verzaken zoudt. Joos :
1) Het Offer des Heeren, M.CCCCC.LXX., fol. 34, 40a. B. R. N., Dl. II, blz. 104,
LI X .
2) Ibidem, M.CCCCC.LX X., fol. 15a (Anneken Jans : waar gij hoort, dat een
arm, eenvoudig, verstooten hoopje is, dat door de wereld veracht en verworpen
wordt, daar schikt u bij) , 19b ( Jan Claesz.: voegt u bij de genen, die den Heer vreezen, die van het kwade wijken, en door de liefde alle goeds volbrengen. Och ziet
toch niet op den grooten hoop, noch op Lange gewoonten, maar ziet op het kleine
hoopke, dat om des Heeren woord vervolgd wordt). B. R. N., Di. II, blz. 73.
2) Ibidem, M.CCCCC.LXX, fol. 57a ( Jeronimus Segertsz.). B. R. N., Di. II,
blz. 138.
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Mijn geloof en doopsel ken ik, maar met uwe bezwering heb ik
niet van doen. Ik zou u daaraan als toovenaars herkennen.
Toen zeide Polet : Men mag zweren. Joos : bezie Matth. V. of hij
niet verbiedt op eenige manier te zweren. Zij zeiden : Neen; ik
zeide : Ja. Toen keek Polet in een Bijbel, dien hij met zich gebracht had, een groot boek. En het stond er, zooals ik zeide.
Toen zeide meester Cornelis (de deken van Kestenne) : Die Bijbel is valsch, in onzen. Latijnschen Bijbel staat het anders" 1).
Hoevele pas gedoopten hebben dit blad gelezen en herlezen.
Of is de geschiedenis van dit uitgescheurde blaadje in dit
veelgebruikte, maar toch overigens zorgvuldige bewaarde
boekje eene andere ? Werd het misschien opzettelijk verwijderd, ondat de leer der Roomsche kerk, dat Maria moeder
en maagd was, hier in strijd verklaard wordt met Jezaj a en
het evangelie van Mattheus ?
Op de voorgaande bladzijde wordt beschreven hoe de deken.
meester Cornelis in onmacht scheen te vallen, en hoe hij en de
overige aanwezigen zich in hunne ontsteltenis eindeloos bekruisten en zegenden, toen zij uit den mond des ketters de verklaring hoorden, dat Jezus zijn vleesch niet van Maria genomen
had. Heeft dit exemplaar toebehoord aan een martelaar, die
nog een, oogenblik voor de gevangenneming een gevaarlijk blad
handig wist te verwijderen, voordat hij zijn dierbare kleinood
in de handen des inquisiteurs zag overgaan ?
Op die manier zou ook weder het bewaard blijven van dit
bijna eenige exemplaar uit de vuurvlammen der inquisitie het
gemakkelijkst worden verklaard.

§ 3. Andere Doopsgezinde Martelaarsboeken
Behalve het „Offer des Heeren" hebben andere verzamelingen bestaan, waarin geschriften, van Doopsgezinde martelaren
afkomstig of op hen betrekking hebbende, bijeengebracht zijn.
1) Zie bijv. den tekst in de Historie der Martelaren ofte waerachtighe Getuygen
Jesu Christi, Haerlem, 1615, f. 172.
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Voor eenige jaren ontving de Maatschappij der Nederland.landsche Letterkunde te Leiden zulk eene verzameling ten geschenke, die vroeger geheel onbekend was. De heer Oberman,
predikant aldaar, had haar in 't bezit gevonden van eene familie te Ommen. Alle stukken in dit bundeltje, op twee na, bevatten de vermelding, dat zij gedrukt zijn in het j. 1577. Op
het vijfde stuk, het Testament van Soetken van den Houte, is
in 't geheel geen jaarcijfer te vinden. Aan het eerste stuk ontbreekt de titel en de bladzijden 1-3. Achteraan staat geen
jaarcijfer. Aangezien alle overige stukken eenzelfde jaartal
dragen, mag men aannemen, dat dit ook op den titel van het
eerste zal zijn voorgekomen.
De zeldzaamste werkjes zijn hier vereenigd. Ook zeer enkele
afzonderlijke exemplaren zijn er van bekend, maar niet in zulk
een ouden druk als hier.
Het begint met een, vrij uitvoerig boekje van Jacob de
Roore (de Keersmaecker of de Keersgieter), tellende niet minder dan 152 aan eene zijde genummerde klein-octavo blaadjes.
De oudste druk, van elders bekend, is van het j. 1584 1).
De tweede plaats is ingeruimd aan een boekje van Joos Verkindert (fol. 11-84, op dezelfde wijze slechts aan eerie zijde
genummerd) 2). De beide laatste blaadjes worden ingenomen
door een brief van Laurens Andries, deelgenoot van Joos Verkindert's martelaarschap 3). Van dit boekje bezit de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden een afzonderlijk exemplaar, verschenen in het j. 1572. De beide uitgaven
1) Beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 307-318: In dit
teghenwoordighe Boecxken zijn veel schoone ende liellijcke brieven van eenen genaemt
Jacob de Keersmaker die by wt zijnder gevanckenisse gesonden heeft I de welcke tot
Brugge leuendig is verbrant I Jnt Jaer. r569. den io. Juni j. — Noch is hier achter by
gheset een disputatie tusschen Jacob K. ende B. Cornelis. Baruch 3/42 . . . . Gedruckt
int Jaer ons Heeren I M.D.LXXXJJJJ.
2) Sommige Brieven I Testamenten I ende Belijdingen geschreven door Loos Verkindert (ligghende ghevanghen binnen Antwerpen) aen zijn Huysvrouwe ( ende andere
zijne bekenden I die om tghetuychenisse Iesu Christi ter selver Stede zijn levee ghelaten
heeft I Anno 157o. den 13. Septembris. 2. Timoth. 3. 12.... Ghedruckt int Jaer ons
Heeren, M.D.L.XXVIJ. — klein 8°.
3) Fol. 83, 84: Eenen Brief van Laurens de medegeuangen van Joos V erkindert,
gesonden aan R. de Huysvrou van den seluen loos I den 9. Septembris.
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stemmen bladzijde voor bladzijde overeen 1). Nu volgt een
boekje van Hendrik Alewijnsz., den voorganger der Doopsgezinden te Middelburg, die aldaar in het j. 1569 het 'even gelaten heeft 2). Het oudste afzonderlijke exemplaar, dat bekend is, werd gedrukt in het j. 1581 3).
De eerie zoowel als de andere uitgave telt 64 blaadjes. De
editie van het j. 1581 is vertegenwoordigd in de bibliotheek der
genoemde maatschappij te Leiden, alsmede in de bibliotheek
der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Het
vijfde geschriftje in den bundel is Het Testament van Soetken van den Houte, waarachter de Kindertucht van dezeifde 4).
Van het nagelaten gedenkstuk dezer martelares bestaan verscheidene afzonderlijke edities 5), zoodat het blijkbaar tot de
meest geliefde leesstof heeft behoord ; maar geene is ouder dan
het j. 1579. De hier aanwezige druk bevat evenmin aangifte van
jaartal als van plaats. Hij telt 32 ongenummerde blaadjes. De
letter is grooter dan die van alle overige geschriften in deze
verzameling, waarvan de druk doorloopend hetzelfde karakter
vertoont.
Hierbij sluit zich een, boekje aan, dat in het j. 1578 ook werd
opgenomen in eene der uitgaven van het „Offer des Heeren" 6).
Het bevat brieven van Hendrick Verstralen en Mayken Deynoots 7). Het is het eenige dat de beide bundels gemeen heb1) Zie de beschrijving in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 449-461.
2) V eel schoone grondige teeringen wt des Heeren woort I beyde des ouden ende
nieuwen Testaments I in welcke onderscheydentlijck bediet I verclaert ende aengewesen
wort I wat een mensche noodich sy ter salicheyt I door Henrick Alewijnsz I tot Middelborch gevangen om de waerheyt I die by 0.90k metten doot ende bloede stantuastich betuycht ende besegelt heeft I Anno. 1569. Den 9. Febr. 1 Petr. 4/19.... Ghedruckt int
Jaer ons Heeren I M.D.LXXvij.
3) Beschrijving in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 5— 7.
4) Een Testament I gemaeckt by Soetken uan den Houte I het welcke sy binnen Gendt
in Vlaenderen metten Doodt beuesticht heeft I Anno. M.D. ende LX den xxiiij. Novembris I Ende haeren kinderen Dauid I Betken ende Tanneken tot een Memorie ende
voor het alder beste Goet heeft naghelaten I Als een fegelick Leesen mach. Hier achter
noch by ghedruckt I een schoone Kinder Tucht: hoe alle vrome Ouders ( haar kinderen
(na wtwijsen der Schriftueren) schuldich ende gehouden zijn te regheren.
5) Beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 173-191.
6) Zie hierboven, blz. 81.
7) Twee schone Brieven I gheschreven door Hendrick Verstralen I aen zijn Huys-
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ben. Nu komen twee brieven van Thys Joriaensz., voorganger der Mennonieten van Ransdorp, predikte te Muiden, werd
gevangengezet op het Slot aldaar, tijdelijk naar den Haag vervoerd, weder op het Slot teruggebracht en na maandenlange
gevangenschap op den dijk bij Muiden geworgd en verbrand
(1569). Beide brieven hebben een afzonderlijken titel '), maar
de pagineering loopt door van fol. 1-24. De oudste druk,
vroeger bekend, was van het j. 1579. Eene korte dogmatische
verhandeling van Herman Timmerman (t Antwerpen 1569) 2),
vereenigd met een „schriftuerlijck Liedeken", waarin de martelaren bezongen worden, die van het j. 1562 tot het j. 1569
binnen Gent zijn opgeofferd 3), sluit het bundeltje.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de meeste dezer geschriften
pas ontstaan kunnen zijn, nadat „Het Offer des Heeren" vrijvrouwe met haer drie cleyne kinderkens I met noch eenen Brief aen zijn B. ende S.
wt der ghevanckenisse tot Rypermonde I aldaer by ghevanghen lach I Anno 1571. —
Item noch zijn hier by ghedaen drie schriftuerliche Liedekens I gemaect by den selven
Hendrick Verstralen. — Item noch zijn hier by Beset twee Brieuen van Mayken Deynoots I de welcke sy tot Rypermonde wt der ghevanckenisse gheschreven heeft aen haer
B. ende S. ghedruct int Jaer ons Heeren M.D.LXXVij.
1) a) Een Christelijcke Sentbrief I geschreuen wter gevanckenisse aen alle de gene
die om de reehte kennisse Iesu Christi inde vreese Gods van den stouten afgestooten
ende ondertreden zijn tot versterckinge haers ghemoets I op dat sy volherdich in de
aenghenomene waerheyt I in een warachtich gheloove I met een vrome Godsalige wandelinge I sonder aenstoot totten eynde moghen wandelen. Door Thijs Joriaensz. Malach. 3/16.... Ghedruct int Jaer ons Heeren M.D.LXVII. — Tot zoover fol. 1 —
10. Dan volgt op fol. 11-24:
b) Eene hertgrondelijcke ende christelijcke Sentbrief wter gevanckenisse geschreven,
aen alle de gene die een gelijck geloove met ons vercregen hebben I door de rechtveerdicheyt Gods I ende in dat Selve ghelooue vast gegront staen I tegen alle die haer hebben
teghen de kennisse Gods. Door Thijs Joriaensz. Hebr. 3.13. 10.25. ....Psalm 125.1
....Anno M.D.LXXVII.
2) Eene corte Bekentenisse ende grondige aenwijsinge wt der H. Schrift I dat Godt I
Vader I Soon I ende heylighe Gheest I een onuerscheyden God is I ende dat Christus Jesus oock Godt ende mensche is I die een wille ende werck met malcanderen hebben I onghedeylt. Door Herman Timmerman + Item I noch is hier achter by gedaen een nieu
Liedeken I inhoudende van sommige opgeofferde kinderen Gods I die om tgetuygenisse
Christi haer leuen te Ghent ghelaten hebben. — Ghedruct int Iaer ons Heeren M.D.
LXXVII.
3) Fol. 13a-16a: Een Liedeken I tracterende van sommighe opgheofferde Kinderen
Gods I van den Jare 62. tot den Jare 69. binnen Gent opgeoffert. Ende waer elders
een 4 staet I beteeckent een nieuw Offerhande. Op de wijse: Een eeuige vruecht die
niet etc.
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wel een vasten vorm had verkregen. Toch blijft opmerkeliik,
dat slechts een enkel dezer werkjes eene plaats gevonden heeft
in de latere edities van „Het Offer des Heeren". Moeten wij
aannemen, dat bij de verzamelaars der beide bundels een
verschillende geest heeft voorgezeten ? Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord om de volgende redenen.
Toen dit tweede bundeltje in het licht verscheen, was de strijd
tusschen de Doopsgezinden onderling o. a. tusschen Vlamingen 1) en Friezen ontbrand. Hier nu zijn kennelijk de Vlamingen aan het woord. Thijs Joriaensz. toch schrijft uit de gevangenis ; : „Voort lieve B. ende S. laten wy uwer lief den weten,
alsdat onse gemoet na dat beste staet, ende u bekenne gelijc
als is dicwils bekent hebbe I en de betuyghe voor God 1 ende
zijn H. Engelen ( en de ooc voor u Olen I en de nu ooc met banden ende gevanckenisse, dat sy onrecht hebben, namelic, de
Vr. [Vriezen] ende alle die haer toe loopen, toe staan, ende voor
recht bekennen, dat sy iammerlijc verleyt, bedrogen, ende
verruct worden" 2).
Verder wordt uit tal van bladzijden openbaar, dat het groote
vraagstuk der gestrenge of minder gestrenge toepassing van
den ban, waarom de onderlinge strijd was uitgebarsten, ook de
martelaren, die hier spreken, ijverig bezig hield. De gestrenge
toepassing was een verschrikkelijk rigorisme. Iemand, die het
heeft ondervonden schrijft er van : men dreef door „dat alle
overtredingen, daer Paulus van schrijft totten Ephesen in 't
vijfde Capittel, sonder eenige voorgaende aensprake of to vermaninge voort metten Ban souden moeten gestraft worden,
1) Hoe de Doopsgezinde vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden in Friesland sedert de jaren 1565 en 1566 met dien partijnaam werden aangeduid, wordt
beschreven in: Het beginsel en voortganck der geschillen, scheuringen, en verdeeltheden onder de gene die Doopsgesinden Genoetnt worden, In dese laetste Eeuwe van hondert Jaren herwaerts I tot op den Jare 1615. Getrouwelijck beschreven door I. H. V.
P. N. Ende nu door J. K. J. H. D. K. F. in 't licht gegeven. Hier is noch achter aen
gevoeght een Extract uyt Seecker Boeck, geschreven van de Munstersche Oproermakers, handelende van de mirakelen die to Munster onderhaer geschiet zijn. t'Amsterdam, A°. 1658, 4°, blz. 24v.
2) Eene hertgrondelijcke ende Christelijcke Sentbrief ester gevanckenisse. . . . Door
Thijs Joriaensz, fol. 22a en b, in het bedoelde bundeltje.
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onaengesien hoe boetvaerdigh ende rouwdragende de overtreder oock was, ja hoe seer by zijne vergrijpinge beklaeghde ende
beweende ; ende dat alle boete ende beteringe niet in een Broeders ofte Susters huys, maer buyten hare gemeente, ja oock
niet in zijn ofte haer eygen huys (indien de egade bij de gemeynte is) maer in een wereldts huys (alsoo zy dat noemen) geschieden moet : Dat oock alsulcken gebande in gene vermaninge komen en mach, 't en zy eenighsins door bede, ende daer
benevens soo yverigh, vlytigh ende naeuwe van alle Broederen ende Susteren, het zij schoon Vader, Moeder, Kindt, natuurlijcke Broeder, Suster, Man, Wijf, en wie het oock soude
mogen wesen, moet geschouwet, ende gemijdet worden, dat
men metten selven noch koopen noch verkoopen, eeten noch
drincken, noch den selven helpen, noch van hem geholpen worden en mach, alwaer 't oock in vuyrs- ofte waters-nooden, gelijck ick selfs in der daedt sulcks beleeft, ervaren ende bevonden hebbe : welcke impositien daer by noch niet ghebleven en,
zijn, maer men heeft hoe langer hoe meer voortgevaren alsulcken schouwen ende mijden door te dringen tot op de echte
luyden ; jae oock op geheele huysgesinnen : alsoo dat een van
beyden, man ofte wijf, gebannen zijnde, de gehoorsame by den
volcke door anderen ghebannen zijnde mede in alien schouwen
ende mijden. moeten" 1).
De bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te
Amsterdam bezit nog een bundeltje, van het j. 1579, dat tot de
martelaarsboeken moet gerekend worden. Het bevat verschillende geschriften, maar de pagineering loopt door, behalve in de
beide laatste stukken, waaraan alle pagineering ontbreekt.
Het grootste gedeelte (fol. 1-112) wordt ingenomen door
stukken, die betrekking hebben op den martelaar Thomas
van Imbroek (t Keulen 1558). Zijne geloofsbelijdenis en brieyen vormen het eerste stuk 2). In de Koninklijke Bibliotheek
te 's Gravenhage bevindt zich een onvolledig exemplaar van
1) I. H. V. P. N., Het beginsel en voortganck der geschillen, blz. 10v.
2) Ibidem, blz. 13,15.
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eene vroegere uitgave, ni. van het j. 1565 1) , overigens is geen
andere editie bekend en van de editie van het j. 1579 geen ander exemplaar dan het Amsterdamsche. Het slot van dit
boekje wordt gevormd door een gedicht 2).
Met afzonderlijken titel, maar doorloopende pagineering
volgt de verhandeling over de Verrijzenis des lichaams 3).
Hierbij sluit zich aan een zendbrief van den voorganger Dierick Phlips (Dirk Philips), geschreven aan eene aanstaande
martelares in de gevangenis 4).
Nog eene verhandeling is opgenomen. De pagineering ontbreekt, maar het jaartal der uitgave en de druk zijn dezelfde als
van de andere stukken in het bundeltje. Ook loopt de signatuur
door 5). Het bevat eene belangwekkende kroniekmatige opsomming, wanneer en door wie zekere verkeerde voorschrif ten
en gebruiken onder de Christenen zijn ingevoerd. In zeer kort
bestek wijst het aan, tot welke resultaten de Protestantsche
geschiedvorsching in het j . 1579 was gekomen en hoever zij
zich ontworsteld had aan de Roomsche voorstelling der feiten.
') Ibidem, blz. 11.
2) Een nieuvve Liedeken van eenen Drucker gheselle, Thomas Imbroeck ghenaemt,
die welche tot Ceulen aen den Rijn is om der waerheydtwilleonthooft geworden, Int

iaer 1553, op den vijfsten dach Martij. — Op die wijze ( Alle mijn ghepeyns doen
my so wee. Fol. 109a —112b.
3) Hier nae volcht een seer schoon ende suyverlijc Boecxken, met een schoon
liedeken int eynde ( tracterende van die verrijsenisse des Lichaems. Ghemaeckt
door een liefhebber der Goddelijcker waerheyti tot vermaninghe ende troost van ale
vroomel dwelck noch noyt en heeft in druck geweest 1 ende die aenwijsinghen zijn
seer correct aengheteeckent ende op veersen ghestelt. Job. 19. c. 25 . . . . Esai, 26 c.
19..... Anno 1579. — Fol. 113a-124b.
4) Eenen seer schoonen troostelijcken ende Christelijcken Sendtbrief I gheschreven
ende ghesonden 1 aen die Huysvrouwe van I. den S. die welcke tot Antwerpen ghevanghen lach 1 ende heeft daer naer om tGhetuychenisse der Waerheyt aldaer haer
Leven ghelaten. Gheschreven door Dierick Phlips. Hebr. 3. b. 13. ende 10. c. 25 . . ..
Psal. 125. a. 1.... Malach. 3, b. 16 .... Nv eerst in Druck wtghegheven Anno 1579.
— Fol. 125a-139b. Herdrukt in B. R. N., Dl. X.
5) Van gheboden I ofte Insettinghen ende Leeringhe der Menschen I wat een yeghelijck Bisschop ende Paus heeft opghebracht ofte inghesedt : Met een Sproecke Christi
ende Antichristi 1 daerinne ten laesten begrepen wordt dese teghenwoordighe
nieuwe valsche Leeringhe. Mat. 15. b. 13..... Math. vij .. . . Hier achter is noch
by gheuoecht een Liedeken van ij. Vrienden opgeoffert to Lonnen in Enghelant. Int
jaer. M .D.LX XV . — Anno. 1579. — Het is quatern N, blad VIII — quatern P,

blad xi.
8
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Eene reeks van getuigenissen, pleitende voor den doop op belijdenis, ontbreekt niet 9. Eenige bladzijden worden ingeruimd aan een uittreksel uit een „bedeboecxken, nieu wter
Schrift, te Meydenborch An. 1541" 2), te weten aan : „Sproecken wter Schrift van Christo ende Antechristo, wten voor
ghenoemden Boeck, te Meydenborch ghedruckt" 3).
De achterste bladzijden, tevens die van het geheele bundeltje
worden ingenomen door een gedicht, dat ook op den titel van
het laatste werkje vermeld wordt, handelende over twee vrienden, die in het j. 1575 te Londen den marteldood hebben ondergaan 4). Uit het verhaal van een verhoor voor den rechter
blijkt iets van de leeringen, die in de kringen van deze martelaren en hunne geestverwanten worden voorgestaan. Zij zeggen
hunnen oorsprong te nemen bij Christus ; loochenen, dat Christus zijn vleesch ontleende aan Maria; verboden het zweren,
verwierpen den kinderdoop ; maar erkenden, dat de Christen
een overheidsambt mocht bekleeden 5).
Het geheele bundeltje is een doorloopend pleidooi tegen den
kinderdoop ; bovendien keert herhaaldelijk het betoog terug,
dat de overheid het recht mist in geloofszaken met geweld tusschen beide te komen 6).
Op de keerzijde van den titel van het eerste werkje, hetwelk
de geschriften bevat betreffende Thomas van Imbroek, staat
vermeld, dat het uit het Hoogduitsch vertaald is 7).
Mag hieruit worden afgeleid, dat dit bundeltje de gevoelens
vertegenwoordigt, welke gegolden hebben in de kringen der
Hoogduitsche Doopsgezinden ? Men mag dit ten hoogste waarschij nlij k achten.
1) Uan gheboden der Menschen, quatern 0, blad IXb— quatern P, blad Ia.
2) Ibidem, quatern 0, blad XIIb.
3) Ibidem, quatern P, blad Ia—blad VIb.
4) Een Nieu Liedeken I getnaeckt van twee Vrienden I opgheottert tot Lonnen in
Enghelant An. 1575. Op die wijse I Babel is nv gheuallen 1 etc. — Quatern P, blad
VIIa— XIb.
5) Een Nieu Liedeken, quatern P, blad Villa.
6) Zie o. a. Uan gheboden der Menschen, quatern N, blad IXb— XIIa.
7) „Dit . . . . Boecxken is nu nieuwe overghesedt ende ghetranslateert wt den
hoochduytsche in nederlantschen spraecke".
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Wij weten, dat de Hoogduitschers het bannen weinig in toepassing brachten 1). In de brieven van Thomas van Imbroek
komen op alle plaatsen, waar men zou kunnen verwachten, dat
hij over den ban ging handelen, aandoenlijke vermaningen tot
verdragen en vergeven 2). Hij wil hierin gaan tot de uiterste
grens, zoover, dat Been verschil meer is te zien tusschen hetgeen hij verstaat onder vergevensgezindheid en die zeker zeer
onmannelijke weekheid, welke de Middeleeuwen in sommige
heiligen der Roomsche kerk hebben bewonderd. De eenheid te
verbreken, ziedaar volgens dezen martelaar eene groote zonde 3). Slechts wordt in de laatste verhandeling van het bundeltje, „Van gheboden der menschen" betoogd, dat niet de
overheid de dwaalleeraars bestraffen moet, maar dat het alleruiterste verweermiddel tegen hen de toepassing van den ban is 4) .
Het martelaarsboek, dat in het j. 1615 te Haarlem het licht
zag 5), is een werk der Waterlandsche Doopsgezinden 6). Het is °
fraai gedrukt in de afmetingen van quartijn 7). De gegraveerde
titel wordt omsloten door 12 medaillons, die de folteringen der
geloofsgetuigen en hunne bekroning met de martelaarskroon
voorstellen. De bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam bezit er een exemplaar van, gebonden in
een smaakvollen band met keurige koperen hoeken en sloten.
Men mag aannemen, dat dit de vorm is, waarin het als een
kostbaar huisboek werd verbreid, gebruikt en bewaard.
1) I. H. V. P. N., Het beginsel en voortganck der geschillen onder de gene die Doopsgesinden genoemt worden, blz. 14 vlg.
2) Confessio. Een schoone Bekentenisse, fol. 96b, 97a, 98b, 99a.
3) Ibidem, fol. 103a.
4) flan gheboden der Menschen, quatern N, blad IXb, XIa.
5) Historie der Martelare ofte waerachtighe Getuygen Iesu Christi die d'Evangelische waerheyt in veelderley tormenten betuygt ende met haer bloet bevesticht hebben sint
het Jaer 1524 tot desen tyt toe waer by oock gevoecht syn haer bekentenissen, disputatien
ende Schriften uyt druckende haerl. levende hope crachtich [sic] gelove ende brandende
lief de tot Godt ende syne heylige waerheyt. Matth. s. 10. Salich syn sy die om de gerechticheyt Vvolgt worden want t'hemelryc hoort haer toe. Gedruckt tot Haerlem
voor Daniel Keyser boecvercoper op de mart. a°. 1615.
6) Zie Dr. J. G. de Hoop Scheffer, Onze martelaarsboeken, in de Doopsgezinde
bijdragen, Leeuwarden, 1870, blz. 58— 69:
7) In werkelijkheid is het formaat groot octavo.
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De inhoud der vroegere martelaarsboekjes had hierin eene
zeer groote uitbreiding ondergaan. Het cijfer der verschillende
geschiedenissen van martelaren was nu volgens het register tot
615 geklommen 1). De uitbreiding betrof vooral slachtoffers
der vervolging in het buitenland. Door Jacques Outerman,
oudste der Vlaamsche Doopsgezinden te Haarlem, en eenige
medewerkers waren gegevens verzameld betreffende Vlaamsche martelaren.
Joost Govertsz. en zijne medewerkers vergaderden bouwstoffen aangaande martelaren in Brabant. De Waterlanders, die
met de Duitschers in betrekking stonden, zonden iemand naar
Duitschland en Oostenrijk om getuigenissen bij een te brengen.
Ook de Friesche Doopsgezinden te Hoorn lieten zich niet onbetuigd. Doch het geheel werd geredigeerd en in druk bezorgd
door Waterlandsche leeraars met Hans de Ries aan het hoof d,
die er hun stempel op drukten 2).
Martelaren worden hier aangeduid als personen, die om der
conscientien wil geleden hebben en in eene zalige hope gestorven zijn 3). Deze ruime bepaling veroorlooft den samenstellers
slachtoffers op te nemen uit alle afdeelingen der Doopsgezinden. Van den heerschenden strijd wordt gezegd, dat zij geen
verschil hebben om eenig artikel van het Christelijk geloof,
krachtens hetwelk iemand te recht zou mogen gehouden worden voor ongeloovig, van de zaligheid verstoken of verdoemd 4) .
Eene liberale behandeling dus ! Minder lofwaardig was, dat
in de uitlatingen van enkele martelaren omtrent de menschwording van Christus iets was geschrapt, waardoor een andere
zin ontstond. Toen dit werd ontdekt, veroorzaakte het bij
de vertegenwoordigers der Doopsgezinde orthodoxie groote
ergernis 5).
1)
2)
3)
4)
5)

De Hoop Scheffer, t. a. p., blz. 68.
De Hoop Scheffer, t. a. p., blz, 50, 63.
Historie der Martelaren, Haerl. 1615, Voorreden, tweede quatern, blad la.
Ibidem, Voorreden, tweede quatern, blad. la.
De Hoop Scheffer, t. a. p., blz. 76.
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Nog dit worde aangestipt. De Hervorming begint ook voor
deze schrijvers blijkbaar bij Luther l). De reden, waarom zij
geen martelaren vermelden voor het j. 1524 is deze, dat er van
den oorsprong des Christendoms wel velen voor het geloof gestorven zijn, maar ieder zich deze martelaren toeëigent voor
zijn eigen kerk of gemeente. Overigens weten zij zeer goed, dat
ook voorheen velen den kinderdoop verworpen hebben, zooals
de aanhangers van Pieter Bruys, de Henricianen, de Waldenzen ,,of" Albigenzen 2).
Met bitterheid wordt vrij uitvoerig gewaagd van de wreede
vervolging, welke de Doopsgezinden hebben geleden van de
zijde der Gereformeerden, voornamelijk in Zwitserland, en van
Beza's boekje over het straffen der ketters, door G. G. Geldor'pius en Johannes Bogerman, predikanten te Sneek in het j.
160 1 in het Nederlandsch vertaald en uitgegeven 3).
De mannen der rechtzinnigheid wreekten zich door de uitgave van een eigen martelaarsboek, al was het ook niet veel
anders dan een nadruk, verschenen te Hoorn in het j. 1617 9.
De oorsprong wordt door De Hoop Scheffer als volgt beschreven :
,,Groot was de aftrek, dien de Historie der martelaren vond,
maar toch zelfs onder doopsgezinden niet onverdeeld de lof
daaraan toegekend. De strengeren, Vlamingen en Oude of
Harde Friezen, die immers aan de Waterlanders het karakter
l)

De bedoelde Voorreden, eerste quatern, blad iija.

9 De bedoelde Voorreden, eerste quatern, blad viib, viiia.
De bedoelde Voorreden, tweede quatern, blad lb-iijb.
') De gegraveerde titel is bedriegelijk nagebootst in den vorm en vertoont

slechts eene kleine wijziging aan het slot in de woorden: Historie Der Warachtighe
getuygen Iesu Christi Die De Evangelische waerheyt I n veelderley tormenten betuycht
e z met haer bloet bevesticht hebben sint het Jaer I524 tot desen tyt toe waerby ooc gevoecht syn hare bekentenissen, disputatien, ende schriften uytdruckende haere levende
hope crachtich gelove ende brandertde lieffde tot Godt ende syn heylige waerheyt.
Matth. V . X . Salich syn die om der gerechticheyt vervolget worden; want het
hemelryck hoort haer toe. Nu in desen laetsten druck oversien ende verbetert,
ende met een groote menichte vermeert. Gedruckt tot Hoorn; voor Zacharias
Cornelisz Boeck-vercooper in den Lys-veltsze Bybel. A'. 1617. - Ook de medaillons om den titel zijn bedriegelijk nagebootst. Slechts één heeft eene andere voorstelling. Ook het formaat is hetzelfde (gr. 8" in de afmeting van een quartijn).
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van christelijke gemeente ontzegden en daarom hun doop voor
zoo weinig geldig achtten, dat elk Waterlandsch doopsgezinde, die lid bij hen wilde worden, op nieuw deze plechtigheid
moest ondergaan, — zij konden niet verkroppen, dat aan die
uitgebannenen, die afvalligen de eer der voltooiing van het lang
begeerde martelaarsboek ten deel viel, dat hunne geloofsgenooten zich zouden stichten aan eene lectuur afkomstig uit die
onheilige hander. ! Vooral namen daaraan. ergernis Pieter Janszoon Twisk en Syvaert Pieters, beide voorgangers der Oude
Friezen te Hoorn. Maar zij wisten er raad op. Zonder zich op te
houden met de vraag, of niet de Haarlemsche uitgever door
hunne onderneming schade zou lijden en of de goede trouw den
maatregel niet verbood, besloten zij tot een nadruk, waarin
hun tegelijkertijd de gelegenheid zou openstaan, om hunne
overtuiging (die natuurlijk, het ware geloof was), glansrijk in
't licht te stellen en aan de Waterlanders voor goed den laatsten roem op eenigen martelaar (gezwegen nog van een martelaarsboek) te ontnemen.
Letterlijk, woord voor woord, werd de uitgaaf van Daniel
Keyser [d. i. die van het j. 1615] nagedrukt, maar (misschien
om er een zweem van oorspronkelijkheid aan te geven) met
weglating der verdeeling in boeken en met doorloopende paginatuur van 1-847, waarachter nog een nareden (ten deele overgenomen uit het 2e deel van Keyser's uitgaaf bl. 389 en 390),
een. Besluyt (weer geheel en al nadruk van 't vroegere) en een
Register. 't Verschil met het origineel betreft alleen 1°. de
Voorrede, 2° een Geloofsbelijdenis, en 3° eenige bij voegsels w .
De Belijdenis bevat 33 artikelen, waaraan nog korte uittreksels zijn toegevoegd, de leerstukken der Drieeen.heid en der
Menschwording betreffende, uit de werken van Menno Simons
en Dirk Filips. Ze was ('t zij hier uitdrukkelijk gezegd, omdat
later hieromtrent in onze broederschap groot misverstand
heerschte) ze was niet de geloofsuitdrukking van een, gemeente,
veelminder van eene of andere afdeeling onder onze voorzaten,
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maar het werk uitsluitend van de mannen, die de redactie
van den nadruk op zich genomen hadden" 1).
In de Geloofsbelijdenis worden de ons bekende gestrenge beginselen omtrent bannen en mijden onverbloemd voorgedragen
(art. 28 en 29). De bestraffing geldt zoowel ergerlijke leering als
ergerlijken wandel. Bij groote openbare zonden behoeft de
driemalige vermaning niet in praktijk gebracht te worden. Alle
leden der gemeente zijn rechters. Tegenover niemand past
eenige verschooning, ook niet tegenover leeraars.
En het mijden moet worden uitgevoerd in geestelijke en tijdelijke zaken, ook tusschen man en vrouw, ouders en kinderen.
Alleen in nood, om voedsel toe te dienen, of in gevaren van
vuur of water mag hiervan worden afgeweken 2). In de bijgevoegde uittreksels uit Menno Simons en Dirk Filips betreffende
de menschwording van Christus, wordt te verstaan gegeven,
dat de eeniggeboren Zoon Gods, Bens wezens met den Vader,
datgene, waarin hij geleden heeft, niet heeft aangenomen van
de aarde (d.w.z. al staat het er niet met zoovele woorden in; dat
hij zijn vleesch niet heeft ontvangen van Maria).
Ook in dezen Hoornschen nadruk heeft het boek eene uitbreiding ondergaan. Er zijn nl. in het geheel 58 berichten van
te voren niet behandelde martelaren bijgekomen 3).
De Waterlanders stelden zich schadeloos door op hunne
beurt het werk van Pieter Janszoon Twisk en Syvaert Pieters
na te drukken 4). In de voorrede treft men teekenen aan van de
opkomende meening, dat er zekere rechtstreeksche samenhang
zou hebben bestaan tusschen de oudste Christelijke gemeente
en de Doopsgezinden door de Middeleeuwen heen.
1) De Hoop Scheffer, t. a. p., blz. 67-71.
2) Bekentenisse des Geloots, art. 28, 29, vOOr in de Historie der warachtighe geiuygen lesu Christi, Hoorn, 1617.
3) De Hoop Scheffer, t. a. p., blz. 74.
4) Martelaers Spiegel der werelose Christenen t'zedert A'. 1524. Ioan. 15. 20. —
Math. 10. 28. Esai. 51. 7.. .. loan, 16.2 .. .. 1 Petr. 4.19.... Gedrukt tot Haerlem
By Hans Passchiers van Wesbusch. In 't Jaer onses Heeren 1631. — De titel is omringd door 8 fraaie vignetten. — Het groot 8° formaat heeft de afmetingen van
„klein folio".
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§

1. Het leven van Ludwig Rabus

Het uitvoerigste Protestantsche martelaarsboek is dat van
Ludwig Rabus. Het verraadt geen groot schrijverstalent, maar
het is als geschiedbron belangrijker dan eenig ander, of liever,
het is eene rijke verzameling van geschiedbronnen.
Rabus was geboren te Memmingen. Ads onbemiddeld jon.geling kwam hij in het gastvrije huffs van Matthaeus Zell, te
Straatsburg, om voor predikant te worden opgeleid. Zell was
reeds in het j. 1524 ambtgenoot van Martinus Bucerus, toen de
Hervorming daar werd ingevoerd. Vooral bekend is zijne vrouw
Katharina Zell, of, zooals men toen zeide, Zellin, eene naar verstand en gemoed hoog ontwikkelde vrouw 1 ). Zij leefde met hart
en ziel in de godsdienstige beweging van Karen tijd, heeft merkwaardige brieven 2) en zelfs enkele gedrukte geschriften, nagelaten, zoodat zij door sommigen als eene tweede Olympia Fulvia Morata is gekenschetst. Tegelijkertijd heeft zij het lief debetoon der gastvrijheid bewezen aan een overgroot aantal Hervormingsgezinden, predikanten en anderen, uit verschillende
landen en van uiteenloopende godsdienstige richting, die alien
in Straatsburg een toevluchtsoord zochten. De aanhangers van
1) T. W. Rdhrich, Mittheilungen aus der Geschichte der evangelischen Kirche des
Elsasses, Strassb. 1855, 8°, Bd. III, S. 85-154: Matthaus Zell, der erste evangelische
Pfarrer in Strassburg; S. 155-179: Katharina Zell, geborne Schatz.
2) Bewaard door Fiisslin, Beytrage zur Kirchengeschichte des Schweitserlandes, V,
S. 191 ff. Vergel. Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, blz. 46.
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Luther en Zwingli, die van Schwenckfeld en de arme „doopbroeders"„ waren gelijkelijk welkom. 0.a. vertoefde Caspar
Schwenckfeld zelf lang onder haar dak. Op de reis naar het
twistgesprek te Marburg in het j. 1529 waren Oekolampadius
en Zwingli gedurende veertien dagen de gasten der Zell's te
Straatsburg. Katharina Zell richtte zich schriftelijk tot Luther,
en wekte hem op met meer zachtheid en verschooning tegen de
Zwitsers op te treden 1).
Gedurende eenige jaren was Ludwig Rabus naast Zell werkzaam. Na den dood van harm echtgenoot in het j. 1548 bevorderde Katharina Zell, dat de jonge Rabus zijn, opvolger werd.
Het was het jaar, waarin het Augsburger Interim te Straatsburg werd ingevoerd, eene gebeurtenis, die gewichtige gevolgen
heeft opgeleverd. Rabus betoonde zich een voorstander van
hetgeen men meestal aanduidt als het orthodoxe Lutherdom,
ofschoon het wellicht beter de radikale Protestantsche richting
kan worden genoemd. Niet alleen ijverde hij tegen het Interim,
maar weldra deed hij ook scherpe aanvallen op de vroegere
toestanden der Straatsburgsche kerk, op de leeringenn harer
reformatoren en op Schwenckfeld. Dit gaf aanleiding tot zeer
groote verwijdering tusschen Rabus en Katharina Zell, die het
met mond en pen opnam voor haren man. Straks deden Rabus
en zijne voormalige weldoenster in bittere verwijten niet voor
elkander onder. Dit bleef zoo, nadat Rabus in het j. 1556 als
superintendent naar Ulm beroepen werd, waar hij in het j.
1592, op 68 jarigen leeftijd overleed.
Tot de grievendste ervaringen van zijn leven behoorde, dat
zijn zoom het Roomsch-Katholicisme omhelsde en onderscheidene geschriften ter aanbeveling van de Roomsche kerk in het
licht gaf. „Den trouwen vriend en geestverwant zijns vaders,
Marbach bestreed hij, en deed dit, terwiji de vader de tweede of
de folio-uitgave van zijn martelaarsboek voor de pers gereed
maakte. Ja, toen deze volledig in de handen van het publiek
1) Het antwoord van Luther bij De Wette, Dr. Martin Luthers Bride, Sendschreiben and Bedenken, Berl. 1827, Bd. IV, S. 218.
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was zond hij zijn ,Christlicher Bericht von Miraklen und Wundern der Heiligen im Papstthum' de wereld in (1573)" 1).
Uit de voorrede van het vijfde deel der quarto-editie blijkt,
dat Ludwig Rabus in betrekking gestaan heeft tot graaf Willem van Nassau-Dillenburg, den vader van den prins van Oranje. Het vijfde deel is aan genoemden vorst opgedragen. Rabus
prijst hem als „een Christelijken graaf, die aan zijne onderdanen door onberispelijke en bekwame predikanten de reine leer
van het H. evangelie, met de H. Hoogwaardige sacramenten,
naar het bevel en de inzetting van Christus, den Heer, openlijk
laat verkondigen en uitdeelen". Verder vermeldt hij, dat de
vorst drie zijner zonen, de graven Johan, Lodewijk en Adolf,
hem to Straatsburg „zu unserer Schulen ein zeijtlang genddigst vertrouwet und befohlen" 2).
§ 2. De uitgaven van het Martelaarsboek van Rabus.
Vroeger dan iemand anders heeft Rabus een aanvang gemaakt met het vervaardigen van een Protestantsch martelaarsboek. Het eerste deel verscheen in het j. 1554, nog eenige
maanden voor den eersten druk van Crespin's werk. Ja, reeds
in het j. 1552 was hij voor den dag gekomen met een Latijnsch
boek over de martelaren en belijders van het Oude Testament
en van de oude christelijke kerk 3). Het eerste deel van het
groote Duitsche martelaarsboek 4), dat, toen het gereed was,
1) Zie verder Sepp, Geschiedkundige nasporingen, DI. II, blz. 44-49, en de daar
aangehaalde bronnen.
2) Historien Der Heyligen Auszerw011ten Gottes Zeitgen, BekeTiern vnd Martyrern
so zu disen vnseren letsten zeytten . . . . hin vnd wider in alien Landen worden seind . .
Durch Ludovicum Rabus von Memmingen, Der Rinffte Theyl. M.D.LVI., Vorred,
derde quatern, eerste blad.
3) Tomvs I. de S. Des confessoribvs, veterisqve ecclesiae martyribus. Ex sacris literis, vetustissimorumque ecclesiae patrum scriptis, ad senescentis, adflictaeque hodiernae ecclesiae consolationem, ti M. Lvdovico Rabvs Memmingensi, doctrinae Euangelij spud Argentoratum ministro, ordine literarum collectus, Straatsburg, Balthasar
Beck, 1552. Aldus de titel in de Bibliographie des martyrologes Protestants ti gerlandais, T. II, p. 581.
4) Historien Der Heyligen Auszerw011ten Gottes Zeiigen I Bekeisern vnd Martyran f so in Angehender ersten Kirchen 1 Altes vnd NeUwes Testaments zu jeder zeyt
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acht quarto-deelen heeft beslagen, was aan dezelfde stof gewijd. Tweehonderdnegen personen werden er in behandeld en
het bevatte 69 houtsneden, waarvan eenige meermalen waren
herhaald 1).
Het beleefde tot het j. 1557 drie herdrukken in hetzelfde formaat en met nagenoeg gelijken inhoud. De houtsneden waren
vermeerderd in aantal, doch minder volmaakt van uitvoering2).
Ook de eerste druk van het tweede deel verscheen nog in het
j. 1554 '').
Behalve artikelen over martelaren uit het Oude Testament
en van de oude Christelijke kerk komen hier eenige stukken
voor over martelaren van latere tijden, te beginnen met Johannes Hus. Hendrik Voes, Jan van Essen en Hendrik van Zutfen
worden behandeld, en op voortreffelijke wijze. Ook hier houtsneden, waarvan sommige herhaald worden 4). Van het Tweede
Deel zijn even als van het eerste drie herdrukken in quarto-formaat bekend 5). Tegenwoordig behoort het werk van Rabus in
de quarto-editie tot de zeldzame boeken, vooral de beide eerste
deelen ; deze zijn misschien even moeilijk te vinden als een volledig exemplaar van het geheel. In ons vaderland wordt waarschijnlijk noch het een noch het ander aangetroffen ; slechts begewesen seind. Auss. H. Gottlicher I end der Alten Lehrer Glaubwurdigen Schrifften [
Zu gemeyner Auffbauwung vii Besserung der Angefochtnen Kirchen Teiltscher Nation I warhafftig beschriben I Durch Ludovicum Rabus von. Menqinmingen (sic) I
der H. Schrifft Doctom I vnd Prediger der Kirchen zu Strassburg. Der Erste Theyl
Getruckt zu Strassburg I durch Samuel Emmel. M.D.LIIII.
1) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 534.
2) Ibidem, T. II, p. 525— 539.
3) Historien Der Heyligen Ausserwiilten Gottes Zeiigen I Bekennern I end Martyrern I so zum theil in Angehender ersten Kirchen Altes end Neawes Testaments gewesen sum theyl aber zu disen vnsern letsten zeytten I in denen der Allmechtig Gott
sein volek (sic) wi der umb mit der reynen Lehr seines H. Worts gnddsgklichen heym
gesitcht hat I worden seind. Auss H. GOttlicher I end der Alten Lehrer Schrifften I
Dessgleychen auch ausz glaubwiirdigen Schrifftlichen end miindtlichen Historien vnd
Zeiignussen ironer Ehrenleat f vor vund zu diser zeyt I auffs warhafftigst end eynfaltigst zu gemeyner auffbauwung der Angefochtenen Kirchen Teiitscher Nation I beschriben I Durch Ludovicum Rabus von Memmingen I der H. Schrifft Doctom,
vnnd Prediger der Kirchen zu Strassburg. Der Ander Theyl. M. D.LIIII.
4) Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 542s.
5) Ibidem, T. II, p. 545-549.
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zit de universiteitsbibliotheek te Utrecht de deelen drie tot
acht en die te Leiden deel drie en vier.
De eerste druk van het Derde Deel verscheen in het j.
1555 1). Het beleefde een, tweeden druk in het j. 1557 2). Op gelijke wijze ging het met het vierde en vijfde deel, welke beide in
de jaren 1556 en 1557 gedrukt en herdrukt werden 3). Het zesde
en zevende deel zagen het licht in het j. 1557 en het achtste of
laatste in het j. 1558 4). Dat reeds de onderscheidene deelen der
quarto-editie verschillende uitgaven hebben beleefd, was aan
Sepp niet bekend. Vandaar dat hij spreken kon van iets onregelmatigs in de opeenvolging ; hetwelk voldoende hieruit wordt
verklaard, dat hem van het vierde deel een druk van het j.
1557 en niet die van het j. 1556 ten dienste stond 6).
Al deze deelen bevatten fraaie houtsneden, waarvan eenige
aan Holbein den jongere doen denken. Het aantal dezer gravures is minder groot dan het schijnt, omdat de meeste zeer dikwijls herhaald worden.
Verhalen omtrent verschillende martelaren worden door dezelfde houtsneden verlucht. Er valt uit of te leiden, dat zij
slechts eene schematische beteekenis hebben.
In de jaren 1571 en 1572, terwijl Rabus superintendent te
Ulm was, deed hij eene folio-uitgaaf verschijnen te Straatsburg. Zij omvat twee deelen 6). De eerste vijf deelen der quarto1) Historien Der Heyligen Auszerwenten Gottes Zeiigen I Bekenern vnd Martyrem 1 so zum theyl vor diser zeyt I zum teyl aber zu disen vnsern letsten zeytten I darinnen der Allmechtig Ewig Gott seine Kirchen mit der reynen Lehr seines gnadreichen
Euangeliums vdtterlichen heymgesucht hat I hin vnd wider in alien Landen worden
seind. Alles auffs eynfaltigst vii warhafftigst I zu gemeyner Auffbauwung der Angel
fochtnen Kirchen TeUtscher Nation I durch Ludovicum Rabus von Memmingen
vnd diser zeyt Prediger der Kirchen zu Strassburg
der H. Schrifft Doctorn
fleissig beschriben. Der Dritte Theyl. M.D.LV.
Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 561.
3) Ibidem, T. II, p. 563 — 569.
4) Ibidem, T. II, p. 571— 576.
5) Sepp, Geschiedkundige nasporingen, Dl. II, biz. 52.
6) a) Historien der Martyrer I Erste Theil. Darinn das Erste vnd Ander Buch I
von den Heyligen I Ausserwiillten Gottes Zeiigen Bekennern vnd Martyrern.. . beschriben worden seind. Durch Ludovicum Rabus J der H. Schrifft Doctor I vund
der Kirchen. zu Vlm Superintendenten. Psal. 44. Rom. 1... .. Mit Rom. Kei. Mt.
M.D LX XI.]
Freiheit auff vj Jar. [Achteraan staat : Gedruckt zu Strassburg
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editie zijn hierin herdrukt. In deze folianten komen andere
houtsneden voor dan in de quartijnen. Men vindt in het tweede
deel de portretten van Hus (fol. 14), Hieronymus van Praag
(fol. 79) en Savonarola (fol. 95) ; dat van Rabus zelven staat
voorin bij de beide deelen.
§ 3. De bronnen van het martelaarsboek van Rabus
Het boek van Rabus is uit de beste bronnen geput. Een aantal oude drukwerkjes, de eerste schriftelijke getuigenissen aangaande onderscheidene martelaren, zijn in groote uittreksels of
in extenso opgenomen. Dientengevolge heeft het iets van eene
compilatie, maar voor den geschiedvorscher is het juist hierdoor van seer groote waarde, vooral omdat hier stukken zijn
bewaard, die elders niet of bijna niet meer to vinden zijn.
Het oudste verhaal omtrent den marteldood van Nikolaas
van Antwerpen (t 31 Juli 1525) wordt aangetroffen bij Rabus1).
Misschien ontleendehij het aan een Latijnschbericht. Van Haemstede heeft hem nagevolgd 2). Het martelaarschap van Hendrik van Zutfen (t 11 Dec. 1524) is nergens zoo volledig en
grondig behandeld als hier 3) . Niet alleen hebben de werken van.
Luther als bron gediend, maar ook het uiterst zeldzame bericht over dit onderwerp van Jacobus Praepositus, indertijd
herdrukt door H. Q. Janssen 4). De thans zoo uiterst zeldzame
oude Latijnsche en Duitsche drukwerkjes over den marteldood
van Hendrik Voes en Jan van Esch (t 1 Juli 1523) zijn alle aan
b) Historien der Martyrer I Ander Theil. Darinn das Dritte I Vierdte I vnd Fiinffte
Buch I von den Heyligen I AusserwOlten Gottes Zeugen I .. .. beschriben worden
seind. Durch Ludovicum Rabus.... 1572.
1) Rabus, Historien, Der Sechste Theyl, M.D.LVII, fol. XXXVi, XXXVii.
Herdrukt o. a. door Paul Fredericq. Corpus documentorum inquisitionis N eerlandicae, Gent — 's Gravenh. 1900, Dl. IV, blz. 381v.
2) Paul Fredericq, t. a. p., blz. 381. De voorstelling van Sepp (Geschiedkundige
nasporingen, Dl. II, blz. 57) moet naar het vorenstaande verbeterd worden.
3) Het komt voor in het tweede deel der quarto-editie, Zie Bibliographie des martyrologes, T. II, p. 542s., in het tweede deel der folio-editie fol. 404a— 411 b.
4) H. Q. Janssen, Jacobus Praepositus, Amst. 1862, Bijl. II, blz. 315-319. Vgl.
Sepp, t. a. p., blz. 58.
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Rabus bekend geweest en meerendeels in extenso door hem opgenomen 1). Omtrent het martelaarschap van Jan de Bakker
heeft hij de Latijnsche beschrijving bezeten van Willem Gnapheus, Welke, nog in het eigen jaar 1525 geschreven, in het j.
1546 to Straatsburg gedrukt was. Rabus heeft haar zoo goed
als volledig vertaald 2).
Het stuk betreffende Willem van Zwolle (t 20 Oct. 1529) 3)
is de herdruk van een werkje, dat Johannes Bugenhagen nog in
het j. 1530 met eene voorrede in het Licht heeft gegeven 4).
Het verhaal van het martelaarschap van Hoste van der Kathelyne (t Gent, 27 Apr. 1555) 5) is de Duitsche vertaling van
een Latijnsch uittreksel van een Nederlandsch geschrift van
Marten Micron 6). De berichten aangaande Aegidius van Brussel (Gilles Tieleman, t Brussel, 27 Jan. 1544) 7) en Justus Imbszberger von LOven ( Josse van Ousberghen t Brussel, 4 Jan.
1544) 8) zijn vertalingen in extenso van Franciscus Enzinas' (of
Dryanders) „Histoire de l'estat du Pais Bas" 9).
Van Been mindere waarde zijn de berichten omtrent Johannes Chastellain of Castellanus (t Wijk, 12 Jan. 1524) 10), Wen'} Tweede deel der folio-editie fol. 336-345. Vgl. Dr. Paul Fredericq, Corpus
documentorum inquisitionis Neerlandicae, Dl. IV, blz. 193-214; Sepp, t. a. p.
blz. 56. Deze werkjes zijn herdrukt in Dl. VIII der Bibliotheca Ref ormatoria.
9 In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV, fol. LXIXb—CXXa; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 416a— 435b. Vgl. Sepp, t. a. p., blz. 60v.
3) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV, fol. CLIVb— cLxxiija; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 521a— 528a.
a ) Artickel der Doctorn von Louen, zu welcher; Wilhelm von Zwollen hat geantwort
.... Wittenberg, Jos. Klug, 1530. Zie de Bibliographie des martyrologes, T. II, p.
552. Het werk is herdrukt in Dl. VIII der Bibliotheca Reformatoria.
5) In de quarto-editie, Der Sybend Theyl, M. D.LVII, fol. ccxxxiiija, ccxLva; in
het tweede deel der folio-editie, fol. 767b— 771 b.
6) Een VVaerachtighe Historie, van Hoste (gheseit Jooris) van der Katelyne, .. ..
Doer Marten Microen [Emden, 1556 ?]. Het is uitvoerig beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 215— 232, en herdrukt in Dl. VIII der Bibliotheca ref ormatoria.
7) In de quarto-editie, Der Sybend Theyl, M.D.LVII, fol. cxxixb— cLiijb; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 638a-647a.
8) In de quarto-editie. Der Sybend Theyl, M.D.LVII, fol. xcvxj b— cxiiijb; in
het tweede deel der folio-editie, fol. 632-638.
9) Hierboven, blz. 16; Sepp, t. a. p., blz. 64-78.
10) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, fol. Lviija— Lxviija ; in het tweede deel
der folio-editie, fol. 411 b— 415b.
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delmoet Claes (t 's-Gravenhage 20 Nov. 1527) 1), in het derde
deel, Franciscus en Nikolaas Thiessen (tMechelen, 23 Dec.
1555) 2) en Pierre Brolly (t Doornik, 19 Feb. 1545) 3) in het
zesde deel.
Betreffende de gezusters Maria en Ursula van Beckum heeft
Rabus twee gedichten, die niet kunnen gelden als vertalingen
van het Nederlandsche lied, dat voorkomt in het Lietboecxken
achter „het Offer des Heeren" (uitgaven van het j. 1570, fol.
5b) 9).
Omtrent Wolfgang Schoch (t Nancy, Juni 1525) 5), Mathias
Weibel (t Kempten 7 Sept. 1525) 6), Adolf Clarenbach en Petrus Flystede (t Keulen, 28 Sept. 1529) 7) alsmede omtrent onderscheidene anderen 8) vindt men hier stukken, die nergens elders worden aangetroffen.
De berichten omtrent Engelsche martelaren put Rabus blijkens zijn eigen getuigenis, uit de werken van Baleus en Foxe 9).
Dat Rabus hier en daar het martelaarsboek van Crespin
heeft gevolgd, wordt door Sepp 10) en de vervaardigers der „Bibliographie des martyrologes" 11) beweerd, maar het is moeilijk
met stellige gronden to bewijzen. Waarschijnlijk heeft Rabus bij
de behandeling van sommige martelaren beschikt over dezelfde
documerxten als die Crespin ten dienste stonden.
1) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, fol. cxxb—cxxiiija; in het tweede deel
der folio-editie, fol. 466a— 467b.
2) In de quarto-editie, Der Sechtse Theyl, M.D.LVII, fol. ccijb—ccucb; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 773b-776a, Vgl. Sepp, t. a. p., blz. 82.
3) In de quarto-editie Der Sechtse Theyl ,M.D.LVII, fol. CXXXa—CLa; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 678a-686a.
4) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV, fol. cLxxxb—cLxxxiiija; in
het tweede deel der folio-editie, fol. 686a-687a. Vgl. Sepp, t. a. p., blz. 78-80.
9 In de quarto-editie, Der FUnifte Theyl, M.D.LVI, fol. cxLiija—cLiiija; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 435v— 440b; vgl. Sepp, t. a. p., blz. 61v.
6) In het tweede deel der folio-editie, fol. 441a-443b; vgl. Sepp, t. a. p., blz. 62.
7) In het tweede deel der folio-editie, fol. 488b— 520b ; vgl. Sepp, biz. 56.
8) Vgl. Sepp, t. a. p., blz. 53-57, 63.
9) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV., fol. la (Wilhelm Thorpe);
xxxiiijb (Johannes Oldecastell); xLvib (Wilhem Taylor); xLvijb (Wilhelm Whyte);
xLviijb (Thomas Rhedonensis); cLxxxiiijb (Anna Askowe). In het tweede deel der
folio-editie, fol. la, 87a, 92b, 93a, 93b, 709a.
") Sepp, t. a. p., blz. 60.
") Bibilographie des martyrologes, T. II, p. 572.
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Nemen wij het verhaal van het martelaarschap van Jan Castellan van Doomik, Sepp zegt : „Rabus heeft, naar zijn eigen
getuigenis, het Fransche Martyrologe als bron gebezigd, benevens mededeelingen. van Francois Lambert, in diens voorrede voor den „commentaries in Oseam" 1) . Uit de eigen woorden
van Rabus volgt dit echter niet. Hij heeft, verzekert hij, zijn
bericht „zum theyl ausz den Vorreden, so der Hochgelehrt
Franciscus Lambertus uber die Propheten, Oseam and Micheam, beschryben hat, zum theyl ausz andem hievon auszgegangnen Schrifften, ausz FrantzOsischer Spraachen, auffs
warhafftigst verdolmetschet" 2). Daar Rabus uit meer bronnen
heeft geput, kan door vergelijking van zijn bericht met dat van.
Crespin 3) moeilijk omtrent de vraag der afhankelijkheid beslist worden.
Volgens de „Bibliographie des martyrologes" zou Rabus, bij
de behandeling van Louis Berquin, Crespin vertaald hebben.
Rabus zegt geen woord, dat hieraan doet denken.
Heeft hij het vrij uitvoerig bericht van Crespin 4) gekend,
dan heeft hij er slechts een zeer mager uittreksel uit gegeven 5),
hetwelk geheel zou afwijken van de gewone behandeling
zijner bronnen.
Evenmin ten opzichte van Pierre Brully kan bewezen worden, dat hij Crespin volgt, zooals in de „Bibliographie" wordt
beweerd. Beider berichten zijn uitvoerig en stemmen, met
brieven en al, grootendeels overeen 6). Men verzuime echter
niet op te merken, dat Rabus, te Straatsburg wonende, waar
Brully zijne vaste standplaats had, ruimschoots in de gelegenheid was een exemplaar te erlangen van de schriftelijke doku1) Sepp, t. a. p., blz. 60.
2) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV, fol. Lviija ; in het tweede deel
der folio-editie, fol. 411 b.
3) Actiones et Monimenta Martyrum, Ioannes Crispinus, M.D.LX, fol. 44— 46a.
4) Vrij uitvoerig ten minste in de oudste uitgaaf, welke ons ten dienste staat;
Actiones et Monimenta Martyrum, Ioannes Crispinus, M.D.LX, fol. 57a-59a.
5) In de quarto-editie, Der Sechste Theyl, M.D.LVII, fol. cxxvija— xxxviiia.
6) Actiones et Monimenta Martyrum, Ioannes Crispinus M.D.LX, fol. 68a— 78b;
Rabus in de quarto-editie, Der Sechste Theyl, M.D.LVII, fol. cxxxa— cLa; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 678a-686a.
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menten, welke op hem betrekking hadden. Het slotstuk achter
de brieven bij den een met de beschrijving van den dood, verschilt zeer van dat bij den ander 1), Het merkwaardigst is, dat
verschil bestaat in de beschrijving van het vallen van den
steen, die Pierre Brully het been deed breken en hem gevangenzetting en den dood berokkende 2). Blijkbaar om iemand
zelfverwijt to sparen, koos Crespin in latere edities zoodanige
bewoordingen, dat men er uit verstaan kan, dat deze steen losgeraakt was door het sjorren van het touw, waarmede men
Brully over den muur liet afzakken 3).
§ 4. Opmerkingen over inhoud en geest van het
martelaarsboek van Rabus

Het aantal personen, in dit werk behandeld, is lang zoo groot
niet, als men met het oog op den omvang zou verwachten.
In eên der deelen worden slechts vier mannen besproken,
Luther, Hieronymus Savonarola, Jacobus Praepositus, onze
landgenoot en de Schot Patricius Hammilton 4). Slechts twee
van de vier zijn martelaren.
Dit hangt samen met iets anders. Het werk van Rabus is nl.
geen martelaarsboek in denzelfden zin als Het Offer des Heeren of de geschriften van Crespin en Van Haemstede. Rabus
1) Bij Crespin, 1.1., fol. 78b; bij Rabus a. a. 0., fol. cxLixb, cLa der quarto'
editie; in het tweede deel der folio-editie, fol. 686a.
2) Actiones et Monimenta, fol. 68b : „cum iam in imum fossae descendisset, lapis magnus e superiore muro delapsus, tibiam ei fregit"; Rabus, fol. cxxxb der
quarto-editie, in het tweede deel der folio-editie, fol. 678a: „wie er nun in den graben herab kommen war, hat sich einer ausz denen, die jhn hinab gelassen, uber
die mauren hinausz gethan, und jhm ein gute nacht, doch gantz still, gewiinschet ; Wie er aber also mit gewalt auff der mauren lag, hat er einen stein, der dann
ohne das gelediget war, in graben hinab geworffen, welcher den frommen Brully troffen, und jm ein, Schenckel entzwei geschlagen".
3) Zie de editie van het j. 1619 bij D. Benoit, Histoire des martyrs par lean
Crespin, Toulouse, 1885, T. I, p. 428: „comme it estoit desia au fond du fosse, l'un
de ceux qui l'avoient descendu se baissa sur la muraille, pour A demie voix prendre conge de lui. Mais comme it estait ainsi appuyê, it y eut une pierre mal cimentee et esbranlee du cordage, laquelle en tombant rompit la cuisse de Brully, qui
n'estait encore desvelope de la corde de sa descente".
4) In de quarto-editie, Der vierdte Theyl, M.D.LVI.
9*
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bepaalt zich niet tot degenen, die voor het Evangelie hun bloed
vergoten hebben, hij wil ook handelen over hen, die voor het
geloof geleden hebben, zij het niet tot den dood, die bijv. gevangenisstraf hebben ondergaan, maar verlost zijn geworden.
Zelfs neemt hij geschriften op, die tot de behandelde personen
maar in eenig verband staan, hunne lotgevallen of hunne beteekenis toelichten, of die van belang zijn voor de geschiedenis
der Hervorming en daarom verdienen voor de vergetelheid bewaard te worden. Dit is trouwens in overeenstemming met de
beschrijving van den inhoud op den titel : „Historie der heilige,
uitverkorene Gods-getuigen, belijders en martelaren, welke ten
deele voor dezen tijd, ten deele gedurende deze onze laatste tijden, waarin, de almachtige, eeuwige God zijne kerb met de
reine leer van zijn genaderijk evangelie vaderlijk heeft bezocht,
in alle landen zijn voortgekomen".
Ook hieraan danken wij het behoud van een aantal geschiedbronnen, die anders misschien verloren zouden zijn gegaan.
Het vijfde deel begint met een verhaal betreffende Gallus
Korn, een monnik in het Dominikanerklooster te Neurenberg,
die zich in het j. 1522 wegens eene preek de hardste maatregelen van den kant zijner orde-broeders op den hals haalde en nog
tijdig gelegenheid vond te vluchten. 1).
Hierop volgt de herdruk van een boekje, dat in het j. 1523
door Mathias Blochinger werd uitgegeven. Het behelst stukken
betreffende heer Hans van Salhausen, te Tetzschen in Bohemen en een Dominikanermonnik, verdacht Van Luthersche
leeringen, welke door genoemden heer Van Sa1hausen onderhouden werd, eene aanklacht tegen genoemde mannen en hunne verdediging 2). Daarna komt de herdruk van eenige stukken
aangaande de bestorming en verovering der stad Miltenberg op
bevel van Albrecht van Brandenburg, keurvorst -aartsbisschop
van Mainz, in het j. 1523, omdat zij een aanhanger van de Her1) In de quarto-editie, Der Fiinffte Theyl, fol. i— via; in het tweede deel der folioeditie, fol. 220a— 221 b.
2) In de quarto-editie, Der Fiintfte Theyl, fol. VD— XXa; in het tweede deel
der folio-editie, fol. 222a-226a.
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vorming tot prediker van het evangelie had aangesteld '). Nu
volgt de geschiedenis van Arsatius Seehoffer, ontleend aan gedrukte boekjes en mondelinge getuigenissen van geloofwaardige lieden, hoe nl. Seehoffer in het j. 1523 gedwongen werd voor
de universiteit te Ingolstadt te herroepen, en in een klooster
werd opgesloten, ontvluchtte, naar Wittenberg toog en een getrouw verkondiger werd van het Evangelie 2). Eenige geschriften van Argula von Griinbach, geboren Von Stauffen, die als
verdedigster van Seehoffer is opgetreden, worden er achter gevoegd 3).
Niet minder dan 235 bladzijden worden in dit deel gewijd
aan de Duitsche vertaling van een Latijnsch boek van Veit Die-.
trich, in het j. 1527 verschenen, betreffende Mathias Devay,
den eersten verkondiger der Hervorming in Hongarije 4).
Van even groote zeldzaamheid is het verhaal omtrent Johannes Voyt, van de Barvoeter-orde te Weimar, in het zesde deel ;
wij lezen hier, hoe de boeken van Luther hem heimelijk binnen
het klooster verschaft werden door den jongen Johan Friedrich
van Saksen, den lateren keurvorst ; hoe hij in het j. 1523 wegens
een al te vrijmoedige preek gevaar liep door de broeders geworgd te worden en hoe de gardiaan aanried een goed heenkomen te zoeken, omdat hij hem niet langer beschermen kon 5).
Het zevende Deel vangt aan met den herdruk van een werkje
over de vervolging der doctoren Johannes Apoll en Friedrich
Fischer , te Wiirzburg in het j. 1523 wegens het aangaan van
een huwelijk 6).
1) In de quarto-editie, Der Fiinfite Theyl, M.D.LVI, fol. xxb—xxxiiija; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 383a-388a.
2) Ibidem, M.D.LVI, fol. xxxiiijb— ciijb; in het tweede deel der folio-editie, fol.
348a-375a.
3) Ibidem, M.D.VLI, fol. ciijb— cxxxxa ; in het tweede deel der folio-editie, fol.
375a-383a.
4) Ibidem, M.D.LVI, fol. cLxb— ccLxxvib; in het tweede deel der folio-editie,
fol. 265a— 609a.
6) Ibidem, M.D.LVII, fol. j— xxija; inzonderheid fol. iija, iiija, via, vib;
in het tweede deel der folio-editie, fol. 317b-326a, inzonderheid fol. 318a, 318b,
319b.
6) In de quarto-editie, Der Sybend Theyl, M.D.LVII, fol. ja—xxb; in het tweede
deel der folio-editie, fol. 3264 —333b.
9
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De geest, waarin Rabus zijn werk schreef, is die van het gestrenge Lutherdom, zooals te begrijpen valt met het oog op de
houding, te Straatsburg tegenover het Interim door hem aangenomen. Niet alleen zijn 488 bladzijden van het vierde deel
aan Luther gewijd, maar door het geheele werk heen is en blijft
Luther de groote man, die door God gezonden werd om het
Evangelie weder bekend te maken. Verder heeft Rabus twee
geschriften opgenomen van Mathias Flacius Illyricus.
Het eerste is een verhaal van het martelaarschap van Georg
Scharer (t Ratstatt 1528). Flacius deed er eene voorrede aan
voorafgaan in den vorm eener vermaning tot de vervolgde
Christenen in het bisdom Saltzburg. In deze voorrede wordt
eene reeks van geloofs- artikelen in den bekenden echt Lutherschen geest besproken 1). Het andere geschrift is de vertaling
van een boekje van den Italiaan Civilius, vervaardigd na zijne
bevrijding uit den kerker. Het is vol van opwekkingen tot moedige aanvaarding van het martelaarschap. Maar door Flacius
is het wegens den beslisten, intransigenten, geest, die er uit
spreekt, gebezigd als een wapen in den Adiaphoristischen
strijd 2).
Doch dat het dogmatisch standpunt, door Rabus ingenomen,
van nadeeligen invloed geweest is op zijne historische trouw,
hiervan is Been spoor te ontdekken. Zijne methode om geheele
geschriften in extenso of te drukken, biedt zelfs waarborgen
van betrouwbaarheid, welke nergens elders worden geevenaard.
En hard-exclusief is hij niet geweest. In weerwil van zijn. afkeer
van Doopsgezinden en hunne geestverwanten, heeft hij aan
Maria en Ursula van Beckum eene plaats gegeven.
1) In de quarto-editie, Der Dritte Theyl, M.D.LV, fol. cxxxviijb— cLiiijb; in het
tweede deel der folio-editie, fol. 467b-474a.
2) In de quarto-editie, Der Sechste Theyl, M.D.LVII, fol. cLxxija— xLcxxb, in
het tweede deel der folio-editie, fol. 730a— 733a. De titel luidt : „Eine freydige
vermanung, zu klarem und of fentlichem bekanntnus Jesu Christi, wider die A diaphoristische, Davidianische, und Epicurische klugheit, des heuchelens, und meiichlens, sehr niitzlich zu lesen. Gestelt durch Civilium einen Italiener. V ertelitscht
ausz dem W elschen" . De bibliotheek van het Evangelisch-Luthersch seminarium
te Amsterdam bezit een exemplaar eener afzonderlijke uitgave, gedrukt te „Magdeburgh, durch. Mich. Lotther, 1559," in 8°.
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De meening van Sepp, dat de ware aard der godsdienstige
richting van deze zusters hem ontgaan zou zijn i), onderstelt eene
naiveteit, welke een man van zijne beteekenis, levende to midden der gebeurtenissen, die hij behandelt, moeilijk kan worden
toegeschreven.

1)

Sepp, Geschiedkundige nasporingen, DI. II, blz. 78-80.
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Overdamme (Hans van)
73, 74, 74*, 77, 78, 86,
87*, 95, 95*, 98*, 100*,
105-106
Overheid (wereldlijke) 23 25, 65- 69, 97, 103, 114,
115
P.
Paillard (Ch.) 6
Pan (Adriaen) 77
Panten (Bartholomeus) 82
Panten (Mattheus) 82, 83
Parys 5, 13, 20, 36
Parys (Willem van) 36
Paulus 58, 74
Pausen 21
Peintre (Claude le) 5
Petrus 58
1 Petrus IV 44
Pharao 42
Philips (Dirk) 113, 113*,
118, 119
Pieters (Syvaert) 118, 119
Pistorius ( Joannes) 15,
15*, 56
Plovier (Lenaert) 77
Polet 107
Polyander ( Joannes) 52
Polykarpus 58
Praag (Hier. van) 125
Praedestinatie 32
Praepositus ( Jac.) 125, 129
Praet (Claes de) 77
Proefsteen (Vervolging als)
19
Ptolemeus 58
Pijnbank 25
R.
Raab (Christoff) 33

Raber ( Jean) 28
Rabus (L.) 47, 47* ,48, 53,
57, 60, 120-133
Ranaldi ( Jac.) 47.
Ransdorp 110
Raub 13
Ratstatt 132
Reliquien 59
Rhedon (Thomas) 20*,
127*
Ries (Hans de) 116
Rochus 46
Riihrich (T. W.) 120*
Roma ( Joannes de) 23*
Romeinen XIII 44; XIV
70
Ronse 106
Rooze ( Jacob de), zie:
Keersgieter ( Jacob de)
Rosay 56
Rotenburg 77
Rotterdam 77, 84
Rutgers (F. L.) 51*
Ruytere (Hans de) 82
Rijcken (Christiaan) 75, 82
Rijngiam (Gaspar de) 63
Rijpermonde 81, 110*

Segertsz (Lijsken) 101
Sepp (C.) 7*, 10, 12, 17,
17*, 18, 33*, 42, 46, 47,
49, 53, 57, 60, 120*, 122*,
124, 127, 128, 133
Servetisten 32
Severus (Septimius) 58
Simonsz. ( Jorian) 77, 78
Simonsz. (Menno) 99, 118,
119
Sixtus (bisschop) 59
Slotemaker (C. H.) 43
Sneek 117
Sodom 69
Spanje 46, 47*
Stauffen (Von) 131
Stephanus 58, 77
Stesser (Pieter) 15*
Stoelwijk (Wouter van) 75
Straatsburg 6, 120, 121,
122,126,128,132
Streefkerkensis ( Joannes)
52
Strincx (Calleken) 78
Strype (I.) 40*

S.

Taffin (Jean) 7*, 51
Tagaut ( Jean) 9, 32
Tapper (Ruart) 16, 16*
Taylor (Willem) 57, 57*,
127*
Tetzschen 130
Thorpe (Willem) 57, 57*,
127*
Thijs (Franciscus) 62-63,
127
Thijs (Nicolaas) 62-63,
127
Tieleman (Gilles) 16, 126
Timmerman (Herman)
110, 110*
Toespraak (van martelaar)
19 - 20
Tollenaar ( Joos de) 75, 83
Tong (uitsnijden v. d.) 22
Toulouse 10
Trente (concilie van) 37
Turken 18, 97
Twisk (Pieter Jansz.) 118,
119

Sacramenten 68, 97
Saksen ( Joh. Friedr. van)
131
Salhausen (Hans van) 130
Saltzburg 132
Satler (Michiel) 75, 77,
87*, 95*, 96- 97, 98, 100
Savonarola 60, 125, 129
Scharer (Georg) 132
Scheffer ( J. G. de Hoop)
75*, 80*, 115*, 116*, 117,
119*
Schelven (A. A. van) 37*,
passim.
Schilder (Adriaan de) 37,
42, 63-64
Schoolmeester (Valerius
de) 75
Schotland 47
Schuch (Wolfgang) 13,
127
Schut ( Jan) 78
Schwenckfeld (C.) 121
Scultetus 14*
Sedan 49, 50*
Seehoffer (Arsatius) 131
Segertsz ( Jer.) 74*, 77, 85*
87*, 95*, 96, 97-98,
100*, 101,
98*, 99*,
104, 106*

T.

U.
Ulm 121, 124
Utenhove ( Joannes) 6, 36,
38, 40*
Utenhove (Karel) 36
Utrecht 45, 80*, 124
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Vlamingen (Doopsgezinde) 111, 116, 117
Vleeschwording van ChrisValenciennes 27, 28
tus 39 - 40
Valerianus 58
Vos (Hendrik) 14, 14*,
Venator ( Jac.) 47
123, 125
Venblock (Marten) 72
Voye (Aymond de la) 21
Verbeeck ( Joos) 78
V erbranden (leveed) 10, 14, Voyt ( Joh.) 131
15,22,37,43,46,55,62, Vreden (Hendrik van) 99
Vreugde (in het martelaar63,110
Verdikt (Antonie) 37, 54, schap) 104-106
Vueren 78
69-70
Verdikt (Gillis) 37, 54
W.
Verdrinken 19, 85
Verkindert ( Joos) 74*, 75,
Waesten 77, 84
81, 108, 108*
Waldenzen 13, 18, 30* 31,
Verlut (Francois) 28
59, 117
Verrijzenis (der dooden)
Waterlanders 115, 116,
103, 113, 113*
Verstralen (Hendrik) 75, 117, 118, 119
Weibel (Mathias) 127
81, 109, 110*
Weimar 131
Verus (Antoninus) 58
Vette (Hans de) 77, 78, Wereld 100, 119
Wervick
(Peter van) 77
87*
Wesbusch (Hans PasVianen 46, 74
schiers van) 119*
Vienne 58
Vigne (Hochedê de la) 51 Wessel 36
Wette (De) 121*
Vlaanderen 50, 54
V.

Whyte (Wilhelm) 127*
Wiclef 19, 60
Wiclefieten, 31, 32
Willemsz. (Adriaan) 7475
Winkel (H. W. te) 54*
Wittenberg 9, 13, 131
Wolfenbuttel 8*
Worgen 43, 110
Wiirzburg 131
Wijk 126
Wijsheid (Boek der) 43
Y.
Yperen 78
Z.
Zell (Katharina) 120 121
Zell (Matthaeus) 120, 121
Zutfen (Hendrik van) 22,
123, 125
Zwingli 121
Zwitserland 117
Zwolle (Willem van) 126
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