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Dopsgezinden in Friesland: een tweeslachtig verhaal

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: doopsgezinden hoor je niet, zie je niet, maar
toch zijn ze er. Nog altijd gaan doopsgezinden er prat op voor 'stillen in den lande' versleten
te worden. Een collectieve typering - altijd gevaarlijk zo'n generalisatie - die heel goed ook
bij dat tot platitude verworden kenmerk van Friezen past: 'doch mar gewoan, dan dogge jo al
raar genöch'. Nu is het in onze ontkerkelijkte dagen ook niet zo moeilijk meer om überhaupt
ergens nog een doopsgezinde te ontdekken. Welgeteld zijn er nog zo'n 6.000 menniste
'diehards' in Nederland, waarvan een derde ongeveer in 35 Friese gemeenten te vinden is.
Vijftig jaar geleden waren dat er nog zo'n 14.000 - zo'n 3% van de toenmalige Friese
bevolking. Maakt men zich echt druk om zo'n terugloop in lidmatenaantal? Natuurlijk wel,
maar tegelijkertijd relativeert doopsgezind Nederland er ook rustig op los, door nuchter vast
te stellen dat wat hier verloren gaat, elders in de wereld wel weer gewonnen wordt. En
inderdaad: buiten Friesland, buiten Europa zelfs, groeit het doperdom! Van de inmiddels
ruim twee miljoen mennisten, vinden wij tegenwoordig de grootste aanhang in Afrika,
gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika en India. Momenteel beraden doopsgezinden zich opnieuw heel stilletjes en nuchter - op nieuwe, vooral digitale wegen, met eigen
satellietgemeenten en specifieke 'social media communities'. Hoe anders probeert
bijvoorbeeld de Remonstrantse Broederschap het tij te keren, ook zo'n splinterkerk, die de
media bestookt met ronkende reclames over de 'preek van de week' of met homo- en lesbolokkertjes pronkt. Feit is echter dat er nergens zoveel regenboogmensen op de kansel staan
als in menniste vermaningen, zonder dat de doopsgezinde broederschap zich daar druk om
maakt. Of die vele euro's verslindende remonstrantse reclames veel effect zullen sorteren, is
maar de vraag. Ik denk niet dat het vermetel is te beweren dat de vrienden van Arminius
nooit die tienduizenden zullen halen die thans de kunsttempel op het Zaailand, ook met grof
reclamegeld, aan goedgelovige Sir lawrence-bekeerlingen
naar binnenlokt. 'Alma-Tadema:
het miskend talent' is als voorproefje van cultureel jubeljaar 2018, als een verloren zoon op
grootse wijze in Friesland weer omarmd - dat de beste man ooit doopsgezind was, wordt
daarbij zo goed als verzwegen. Over stille mennisten gesproken!
Natuurlijk was die 'doch mar gewoan' mentaliteit van doopsgezinden een noodbreekt-wet oplossing. Ga maar na. Na de oerknal van het doperdom in Zwitserland, in 1525,
zouden onze contreien uit hun middeleeuwse winterslaap opgeschrikt worden door het alle
fatsoen tartende wederdopersoproer in Münster. Daar stichtten doperse geloofsfanatici met
veel geweld het Godsrijk op aarde. Ook vele Friezen deden eraan mee, zoals Hille Feickes, de
jonge vrouw uit Sneek, die als een oudtestamentische Judith de verjaagde bisschop van
Münster trachtte te verleiden en de geile bok dan plots de kop af te snijden, wat echter
faliekant mislukte. Deze godsdienstwaanzinnige IS-affaire uit 1534 en 1535, die ook hier
gruwelsporen heeft nagelaten bij de gewelddadige bezetting van het Oldeclooster bij
Bolsward, deed heel het keizerrijk van Karel V verkrampen. Het afgrijzen van toen zou de
reputatie van alles wat zich nà Münster nog dopers durfde te noemen, nog eeuwenlang
bezoedelen. Wat die nuchtere laatbloeier uit Witmarsum, Menno Simons, daar zijn hele
leven ook tegen inbracht: afzweren van alle geweld, trouw staatsburgerschap, persoonlijk
beleden geloof zonder kerkelijke leerstelligheid van bovenaf, een moreel hoog normbesef,
een sobere onopvallende levensstijl, met de navolging van Christus als enig richtsnoer, bleef
echter een gevecht tegen de bierkaai. Het volk van Menno werd over de kling gejaagd, men
vluchtte naar elders of belandde met honderden op de brandstapels of op het schavot van
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de Tweebaksmarkt. De mennisten werden als wederdopers - hun scheldnaam - weggezet en
verketterd, net zoals islamofobe populisten nu alle kut-Marokkanen en Zaanse
treitervloggers als een maatschappelijke kanker beschouwen. 'Willen we meer of minder
mennonieten ?', riep in 1597 de Friese stadhouder Willem lodewijk samen met de calvinisten
in koor. Nou ja, zij formuleerden het ietsje beschaafder: 'Aengemerckt de Wederdooperen,
niet dan schandelijcke ende schrickelijcke dwalingen [uitstrooien], die de fondamenten ...
ende den welstandt der politien verkeeren ... so willen wy alle ... lieve en getrouwe
ingesetenen ghebeden, ende ... ampts halven ... vermaent hebben: dat sy haer, voor de secte
ende leere der Wederdooperen, als voor een verdervend quaet willen wachten. Want ... sy
sijn die gene, die in gheveynstheyt loghen spreken ... der welcker leere gelijck den kancker
verteert.'
Is het een wonder dat dat vredevolk van Menno zich nooit meer op de voorgrond
plaatste? De 'stillen in den lande' waren bij uitstek vleesgeworden 'doch mar gewoan'-types.
Hoe Fries wil je het hebben! Die eigenschap zat inmiddels zo goed in het menniste DNA
ingebakken, dat men vervolgens in de zeventiende eeuw dáármee weer de spot ging drijven.
Er kwamen uitdrukkingen in zwang, waarin stille genoegens en gedragingen in een kwade
reuk van doperse schijnheiligheid werden gezet. Zo werd een ogenschijnlijk kuise en zedige
schoonheid die echter zonder schroom Donaid Trump influisterde: 'Please, Don, grab my
pussy' een mennist zusje genoemd. De leeuwarder rederijker Jan Jansz Starter heeft die
stiekeme sloerie in zijn Friesche Lusthof nog met een fraai gedicht vereeuwigd. En wat te
denken van de betekenis van een mermiste bruyloft? Dat was een staande uitdrukking voor
het 's nachts stilletjes leeg kieperen van het tonnetje met fecaliën in de nabijgelegen in sloot
of gracht.
Ondanks deze negatieve beeldvorming hebben de doopsgezinden, zeker ook in
Friesland waar zij rond 1600 zo'n kwart van de bevolking uitmaakten, in hun stilte toch een
tamelijk opmerkelijke rol gespeeld. Want in de jonge Republiek met haar florerende
economie en bloeiende cultuur grepen doopsgezinden in de voedselindustrie en
scheepsbouw, de handel en de rederij, volop hun kansen. Dit volk van tichelaars en
touwslagers, zeilmakers en scheepsbouwers, beschuitbakkers en vissers, werden kooplieden,
scheepsreders en geldschieters: zakenlieden in bonus. Door onderling te trouwen en een
sober consumptiepatroon - zij hoefden bijvoorbeeld geen vierspan voor de koets cumuleerden hun familiekapitalen tot soms onovertroffen hoogten. Staatsambten en
overheidsbanen bleven buiten hun horizon, maar desalniettemin zou de doperse 'nouveauriche' in de elf steden, leeuwarden, Franeker en Harlingen voorop, zich nauwelijks nog
onderscheiden van het gereformeerd begunstigde patriciaat. Cor Trompetter heeft dat in zijn
studie uit 2007, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850,
haarfijn uit de doeken gedaan. Ook in tal van artikelen over de menniste fine fleur van
Harlingen, en de op hun sjieke states, hofsteden en herenboerderijen wonende families Cats
en Fonein heeft Yme Kuiper daarvan saillante voorbeelden gegeven. Naar mate de tijd
voortschreed, kwam dat stille volk toch steeds vaker uit de kast - opnieuw: niet met veel
lawaai maar toch wel zodanig dat het de buitenwacht niet kon ontgaan.
Zo waren de staatsleningen die de Friese Staten in 1666 specifiek van de
doopsgezinden afdwongen in de barre tijden van de Tweede Engelse Oorlog, en nog eens in
het rampjaar 1672 wel heel veelzeggend voor hun ongekende kapitaal kracht. In totaal
hoestte dat volk van Menno meer dan een half miljoen gulden op, omgerekend zo'n 40
miljoen euro! Dat bizar grote offer vormde weliswaar een keerpunt in hun emancipatiestrijd,
maar de ironie van het verhaal was dat al die zo pacifistisch verdiende pegels vooral besteed
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werden om de totaal verwaarloosde vloot weer op oorlogssterkte te brengen! Een ander
keerpunt in hun drang om niet meer voor tweederangsburgers versleten te worden, vormde
in 1742 de bevoogdende maatregel van de Friese Staten - daartoe opgehitst door de
gereformeerde kerk. Toen kreeg de doopsgezinde predikant van Harlingen, Johannes Stinstra,
verdacht van onrechtzinnigheid, voor vijftien jaar een preekverbod opgelegd, wat als een
nationaal schandaal ervaren werd. Het besef nog altijd gekneveld te worden door de
calvinistische regentenkliek van grietmannen, landadel en staten leden rondom steeds
zwakkere Oranjes, heeft toen ook het politieke bewustzijn getriggerd van het onevenredig
grote aantal doopsgezinden dat betrokken was bij het geruchtmakende Doelistenoproer van
1748. Nog veel massaler was hun aandeel in de Patriottenbeweging in Nederland, zeker ook
in Friesland, die zou resulteren in een heuse staatsgreep èn scheiding van kerk en staat.
Ondertussen had doopsgezind Friesland Menno Simons allang in de steek gelaten door het
ooit oermenniste vredesbeginsel te laten varen. Veelzeggend is dat in menige plaats waar
vermaningen stonden, er plotseling ook patriottistische milities verschenen. Zo blijkt
bijvoorbeeld het fraaie vaandel van het Arumer exercitiegenootschap, fTot Nut voor ft
Vaderland' geheten, en dat in het Fries Museum wordt bewaard, op 27 oktober 1785
geschonken te zijn door de 19-jarige Jacob Oosterbaan, wiens beppe, de weduwe
Schellingwou, oftewel Antje Feddriks Nieuwenhuis, het op eigen kosten had laten schilderen
op kostbare zijde, onder het motto: 'For Uwz Lán Wyv En Bern'.
Beppe Antsje en Iytse Jabik kerkten aan de Zoutsloot in Harlingen, het doopsgezind
culturele bolwerk bij uitstek. Al die Harnser families, zoals Braam, Dreijer, Feitama, Gratama,
Hanekuijk, Hannema of hoe ze verder ook allemaal mogen heten, stonden natuurlijk niet
alleen via de Zuiderzee, maar ook dankzij huwelijken met mennist kapitaal uit Mokum en
omstreken makkelijk in directe verbinding met het westen. Is het dan verbazingwekkend dat
meer dan een halve eeuw lang het academische onderwijs aan het in 1735 gestichte
Doopsgezind Seminarium te Amsterdam gegeven werd door, opnieuw, de Harlinger
intelligentsia? De eerste hoogleraar was Tjerk Nieuwenhuis (tot 1761; een broer van beppe
Schellingwou), en de tweede Heere Oosterbaan (tot 1785). Heere zou het seminarium zelfs
tot het meest moderne theologisch opleidingsinstituut van Nederland maken. Hij doceerde
er het nieuwe Verlichte vak van de fysicotheologie, ook wel proefondervindelijke filosofie
genoemd, met behulp van een omvangrijk instrumentarium. Dankzij natuurkundige,
biologische en wiskundige proeven en metingen moest de predikant-in-spe het grote vernuft
en de wetmatigheden van Gods schepping leren ontdekken. Hoewel het seminarium nooit
hoge studentenaantallen trok, staat het buiten kijf dat zo'n 30-40% van de achttiendeeeuwse studenten populatie afkomstig was uit Friesland. Het gros daarvan keerde nooit meer
naar het heitelan terug, maar maakte carrière in de grotere stadsgemeenten elders.
Met ander woorden: zoals in de hele geschiedenis van 'dit bêste län op ierde' waar te
nemen is, had ook in dit geval Friesland te lijden van een stille, menniste 'brain drain'. De
enige uitzondering op deze regel betreft het Friese wonderkind van de negentiende eeuw: de
grote taalwetenschapper en literator van de Fryske Romantyk, Joast Hiddes Halbertsma. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nooit nurkser en gefrustreerder kerel in doopsgezind
Nederland heeft rondgelopen dan Halbertsma van Grouw. Hij bestond het niet alleen bij zijn
afscheid als predikant van Bolsward in 1821 de gemeente uit te kafferen voor zuinige
centenneukers, in zijn nieuwe gemeente Deventer, waar hij nota bene het dubbele
verdiende, zou deze horkerige herder zijn kudde evenzeer als mies-menniste middelmaat
minachten. Hoe dat ook zij, feit is wel dat dankzij fin wiif mei in moai poepke jild' en een toch
niet onaardig domineestraktement van 1.200 gulden en vrij wonen, deze ongelikte geleerde
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ten faveure van de Friese taal- en cultuur toch maar mooi zijn hobby's heeft kunnen
botvieren.
Die 'braindrain' brengt mij tot slot weer terug bij Menno Simons en Alma Tadema twee grote, schijnbaar verloren zonen van Friesland. Hoewel ik onlangs oprecht van
Iadema's fijnschilderkunst heb genoten, en mij vergaapt heb aan het poezelige marmer van
Pompeï, bevolkt met dromerig luisterende en verlokkelijke vrouwen, als waren het menniste
zusjes uit de klassieke oudheid, heb ik mij telkens ook afgevraagd: hoe Fries waren deze
kunstenaar en zijn schilderkunst eigenlijk? Was hij niet net zo veel, of net zo weinig Fries als
ook doopsgezind? Over het eerste aspect, 'selling point' van alle 'merchandise', raakt men
hier in Friesland uitgepraat - 'de Friese hoofdstad ademt Alma Taderna', zo staat er hijgerig op
de website van 2018 te lezen. Maar over zijn kerkelijke komaf, gedoopt lidmaat zelfs van de
gemeente aan de Wirdumerdijk, catechisant en belijdenisleerling van vermoedelijk de zeer
charismatische dominee Matthias van Geuns, lees ik hoegenaamd niets! Maar zou die
notariszoon in dat liberale, menniste milieu niet al de eerste verhalen hebben opgezogen
over die raadselachtige klassieke wereld? Met Mozes in z'n biezen kistje aan het hof van de
farao? Met de apostelen Paulus en Petrus in het hedonistische Rome en Athene? Ik zou het
bij God niet weten, maar ondenkbaar is het niet.
Maar als zo'n Friese Belg, of beter: Friese Brit hier al zo'n onthaal bereid wordt, is het
dan ook niet hoog tijd dat Menno Simons. aantoonbaar een minstens zo invloedrijke verloren
zoon - zij het niet in Hollywood - hier ook eens op een fleurig Fries feestje wordt gefêteerd?
luister wat Wikipedia zo al over zijn volgelingen vertelt: 'Mennonites can be found in
communities in at least 87 countries on six continents. The largest populations of
Mennonites are to be found in Canada, Congo, Ethiopia, India, and the United States of
America. There are German Mennonite colonies in Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Mexico,
Uruguay, and Paraguay. A relatively small Mennonite presence ... still continues in the
Netherlands, where Simons was born', En geloof me, al die mondiale 'Mennonites' zijn
apetrots op hun Friese 'roots' van 'üs Minne'!
De tragiek echter van dit ongelooflijk stukje menniste èn Friese wereldgeschiedenis is
dat zijn Nederlandse volgelingen, die zich ooit expres 'doopsgezind' zijn gaan noemen,
Menno allang bij het grof vuil hadden gezet. Fysiek het beste bewijs daarvoor is wel het
Menno-monument, een lullige granieten zoutpilaar die de doperse pommeranten, eigenlijk
met het schaamrood op hun kaken, in 1879 op de 'keale klaai' ver achter Witmarsum hebben
neergepoot. Daarom: honderdveertig jaar na die monumentale flater zou het de hele
provincie Friesland sieren dat kunststukje nog eens op zijn Alma Iadema's over te doen. En
mocht u daarvoor enthousiast worden, bedenk dan dat nóg twee Friese zonen,
hoofdstedelingen zelfs, uit Cammingaburen, en geschoold bij de minderbroeders van
klooster Nieuw Galilea, ook in die eer betrokken moeten worden. Want zonder de steun van
die beide Luwadders. Ob be Philipsz en zijn jongere broer Dirck Philpsz - een intelligenter
theoloog dan Menno, zijn vriend en opvolger die het menniste zaad tot diep in Polen heeft
uitgezaaid - had deze stille 'brainpower' van Friese origine nooit zo'n grote omvang kunnen
aannemen!
Daarom, laat het nieuwe boek van Cor Trompetter daarvoor alvast de eerste aftrap
geven. Koop het, lees het en vertel dat tweeslachtige verhaal door. Opdat het nooit meer stil
gezwegen wordt in ons Friese doperland !
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