Bap$sten, de wortels
Onzichtbaar, in het donkerte van de aarde doen ze hun werk.
Onaanzienlijk, onbevangen, onzichtbaar, kleurloos en zoekende naar levenssappen,
zorgen ze voor het aanzienlijke, het kleurrijke het geurende, boven de aarde.
Of en hoe daar iets toonbaars verschijnt, het kan niet anders, dan door wortels.

Amsterdam 1609 – In het “Bakhuis” van Jan Munter.
The order of the worshippe and government of oure church is:
De volgorde van de dienst en orde in onze kerk zijn als volgt:
we begynne wth A prayer, a@er reade some one or tow chapters of the Bible gyve the sence
thereof, and coferr vpon the same,
We beginnen met een gebed, lezen daarna een of twee hoofdstukken uit de Bijbel, duiden
daarvan de betekenis en bespreken die,
that done wee lay aside oure bookes, and a@er a solemne prayer made by the speaker, he
propoundeth some text owt of the Scripture, and prophecieth owt of the same, by the space
of one bower, or thre Quarters of an hower.
dat gedaan hebbende leggen we onze boeken (bijbels) terzijde en na een erns?g gebed door
de spreker overdenkt hij sommige bijbelteksten en profeteert daaruit, gedurende de lengte
van een uur of drie kwar?eren.
A@er him standeth up A .2. speaker and prophesieth ovt of the same text
the like tyme and place sometyme more sometjrme lesse. A@er him the .3. the .4. the .5. & C.
as the tyme wil geve leave.
Na hem staat een 2e spreker op en profeteert net zo lang vanuit dezelfde tekst en dezelfde
plaats, soms langer soms korter. Na hem de 3e, een 4e, een 5e, zo verder, zolang de ?jd het
toestaat.
Then the .1. speaker cocludeth with prayer as he began with prayer, with an exhortaLon to
cotribuLon tothe poore, The collecLon being made is also cocluded with prayer.
De 1e spreker sluit af met gebed zoals hij begon met gebed, met een vermaning om bij te
dragen voor de armen. Als de collecte is gedaan wordt er ook afgesloten met gebed.
“This Morning exercise,” “begynes at eight of the clocke and conLnueth vnto twelve of the
clocke the like course of exercise is observed in the a@ernowne from .2. of the clock vnto .5. or
.6. of the Clocke.” Last of all the execuLon of the govermet of the church is handled."
Deze ochtenddienst begint om 8 uur en gaat door tot omtrent 12 uur en wordt op dezelfde
wijze herhaald, ‘s middags van 2 tot 5 of 6 uur. Tot slot wordt uitgelegd hoe het besturen van
de gemeente in z’n werk gaat.
Een aardig inzicht in hoe een zondagse gang van zaken er uitziet bij de prebap?sten van de
John Smyth gemeente in Amsterdam, die in het Bakhuis van Jan Munter bij elkaar komen.
Het inzicht wordt ons verschaV door een brief geschreven door Hugh en Anne Bromhead in
1609 vanuit Amsterdam. Het is de oudst beschikbare originele informa?e over de wording
van het huidige Bap?sme. In de lange diensten gaat het hoofdzakelijk om tekstuitleg en
interpreta?e van bijbelteksten. Er zou wel worden gezongen, m.n. psalmen, maar hoe dat er
uitziet, al dan niet met muzikale begeleiding wordt niet vermeld. Thomas Helwys, de
rechterhand van John Smyth, laat in een andere brief weten dat er in elk geval geen
zangboek bij wordt gebruikt. Misschien hebben zang en muziek een ondergeschikte rol in de
diensten. Om andere redenen wordt later het zingen helemaal achterwege gelaten.
Spontane interac?e ?jdens diensten wordt aangemoedigd en van allen wordt een ac?eve
deelname aan de diensten verwacht.

Maar laten we eerst eens kijken hoe en waarom er Engelsen naar Amsterdam vluchten.
En hoe en waarom het bap?sme daaruit voortvloeit. Het is echter wel een ingewikkelde
geschiedenis!
De Kerk van Engeland – Hendrik 8e - 1509-1547
Het Engeland van de 16e eeuw is volop in beweging. De
roemruchte Hendrik 8e s?cht de Anglicaanse Kerk. Verbolgen
over de weigering van paus Clemens 7e in Rome om zijn huwelijk
met zijn 1e vrouw Catharina van Aragon, de weduwe van zijn
vroeg overleden oudere broer Arthur en die hem geen zoon kan
baren, te ontbinden. Hij laat de 1e Act of Supremacy opstellen
(1534) waarin hijzelf als hoofd van Staat en Koning(in), in een
streven naar autonomie van en in gelijkwaardigheid met de paus,
ook het hoofd van die nieuwe kerk is. Daarmee is de Anglicaanse
Kerk ook direct de Kerk van Staat en het Anglicaanse geloof
staatgodsdienst, staat en kerk hebben immers hetzelfde hoofd.
Gebruik makend van de Reforma?e die op het con?nent
rondwaart en gedreven door zijn woede over de weigering van
de Paus laat Hendrik op aanwijzing van zijn 1e minister graaf
Thomas Cromwell kloosters, conventen en r.k. kerken leeghalen
of verwoesten, monniken en nonnen vervolgen en katholieke
hoogwaardigheidsbekleders uit hun ambt zecen en ook wel te
vervolgen en te vermoorden. Zodoende de rol van de R.K kerk te minimaliseren ten gunste
van de nieuwe Anglicaanse Kerk. Hendrik kan ook heel goed het geld gebruiken dat de
verbeurde katholieke eigendommen opleveren, of anders bepaalde gunsten als hij ze
wegschenkt. De nieuwe kerk heeV een nieuwe aartsbisschop nodig, daartoe verwijdert
Hendrik de laatste katholieke aartsbisschop William Warham en trekt hij de reformatorische
bisschop Thomas Cranmer aan die tot 1553 die post zal bekleden in Canterbury, tot op dat
moment de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke kerk in Engeland en daarna de hoofdzetel
van de Kerk van Engeland. Cranmer zet een aantal reformatorische hervormingen door,
waaronder liturgische teksten in de Engelse taal (1538) die het katholieke La?jn vervangen
en in 1549 gebundeld en aangevuld verschijnen als het “Book of Common Prayer”. Hij is ook
de grondlegger, met Richard Hooker en Machew Parker, van een Anglicaanse theologie.
Thomas Cranmer wordt ?jdens het latere bewind van Maria 1 Tudor, in 1556 op de
brandstapel gezet. Hendrik laat, later spijt het hem, zijn belangrijkste adviseur, 1e minister en
vervanger in kerkelijk aangelegenheden, Thomas Cromwell door intriges van de katholieke
hertog van Norfolk wegens hoogverraad en kecerij ombrengen (1540) evenals eerder de
humanis?sche geleerde, vriend en adviseur Thomas More, die zich in 1534 verzet tegen
Hendriks echtscheiding van Catharina van Aragon en ook de Acte van Supremacy niet
ondertekend.
Veroordeeld voor hoogverraad eindigt het leven van Thomas More, in 1535, op het hakblok.
Edward 6e – 1537 - 1553

Hendrik 8e wordt opgevolgd door zijn enige zoon, Edward 6e,
1547-1553. Hij is 10 jaar als zijn vader overlijdt. De hertog van
Northumberland, John Dudley ziet kans op te treden als zijn
gouverneur. Edward heeV een zwakke gezondheid en sterV al
in 1553 aan de gevolgen van tuberculose. In 1549 laat hij de
eerste uitgave van het “Book of Common Prayer” verschijnen.
Gouverneur Dudley is de leider van de reformatorische fac?e in
het parlement en zeer invloedrijk, – zelfs zo dat hij in weerwil
met de regels, de beide schoonzussen van Edward, Maria en
Elisabeth weet uit te sluiten van troonsopvolging –, en zijn

dochter, Lady Jane Grey op de troon weet te krijgen. Ze is maar 9 dagen koningin en van een
kroning komt het niet eens. Omdat Hendrik zijn huwelijk van met
Catharina van Aragon zo ongeveer zelf ontbindt , (= nooit heeV
bestaan) wordt Maria Tudor, geboren uit dat huwelijk, als
“bastaarddochter” verklaard en kan geen aanspraak meer maken
op de troon.
- John Dudley is de vader van Robert Dudley, de latere graaf van
Leicester. Als oogappel van de latere Elisabeth 1e, komt hij met
een legermacht in 1585, en is hij tot 1587 als weinig fortuinlijk
landvoogd in de Nederlanden om de, tegen Spanje, in opstand
gekomen gebieden in de Nederlanden tot de orde te roepen - .
Toch keert het ?j en ten gunste van Maria Tudor wordt Lady Jane
Grey afgezet en onthoofd, Dudley trouwens ook.
Reformator Mar$n Bucer – 1491 – 1551, in Cambridge
In 1549 komt, onder bescherming van de Anglicaanse
aartsbisschop van Canterbury, Cranmer de Straatsburger
reformator Mar?n Bucer naar de Theologische Faculteit van
een van de colleges in Cambridge. Cranmer stelt hem voor
aan koning Edward 6e en zorgt ervoor dat Bucer meedenkt
over de teksten van het eerder genoemde eerste Common
Book of Prayer dat voor een deel al klaar is. Tevens schrijV
Cranmer ook nog een boek voor de koning over het regeren
in Gods Naam. Bucer overlijdt al in 1551 en wordt begraven
in Cambridge. De reformatorische invloed van Bucer op de
ontwikkeling van de Anglicaanse Kerk is onklaar. Het is
bekend dat Cranmer en Bucer urenlang discussieren. In elk
geval vindt later de katholieke Maria Tudor het nodig zijn
overblijfselen en ook die van Paul Fagius, meegekomen met
Bucer vanuit Straatsburg naar Cambridge, op te laten graven
en publiekelijk te laten verbranden op het marktplein van Cambridge. Het vuur wordt
gestookt met reformatorische boeken en publica?es. Van de grote bibliotheek die Bucer en
Fagius vanuit Straatsburg meenemen na hun conﬂict met keizer Karel over zijn keizerlijk
bevel in 1548 en er toe leidt dat ze worden uitgewezen, zijn nu maar enkele boeken bekend.
De verbranding is kennelijk grondig geweest.
Maria 1 Tudor – 1516 - 1558
Door machina?es van katholieke fac?es komt toch de
oudste dochter van Hendrik, Maria Tudor, (de Bloedige)
op de troon (1553-1558). Als vurig katholiek brengt ze
Engeland, te vuur en te zwaard, terug naar het
Katholicisme dat vervolgens de godsdienst van Staat
wordt. De Acte van Supremacy wordt afgeschaV en de
paus, als katholiek primaat over Engeland, weer in ere
hersteld. Het Book of Common Prayer wordt ook
verboden. De door Hendrik nog niet vernielde of
buitengebruik gestelde kloosters en kerken worden
zoveel mogelijk teruggegeven aan de weer te voorschijn
gekomen monniken, nonnen, bisschoppen en priesters.
Velen die onder druk protestant moesten worden keren
terug in de kerk van Rome. In het parlement en in de
lagere overheden worden bovenal katholieken gekozen
en aangesteld. Veel “nieuwe” gelovigen, die het

gedachtegoed van de Reforma?e zijn toegedaan,
worden weggewerkt, gevangen genomen en ook wel om het leven gebracht. Ook vluchten
er (Marian Exiles) naar het Europese vasteland, zo’n 800 wordt geschat, waarvan 166
adellijken, en 186 geestelijken en theologiestudenten. Engeland hoort weer onder Rome. Als
gevolg van eierstokkanker, overlijdt Maria in 1558.
Elisabeth 1 Tudor – 1553 - 1603
Als Elisabeth Tudor, Hendriks 2e dochter, de troon bes?jgt,
(1558-1603), zet ze een soort middenkoers in voor de Engelse
kerk. Zij benoemd zichzelf, net als haar vader als “supreme
governor” van de Anglicaanse Kerk. Haar koers is een mix van
bestaande katholieke prak?jken en nieuwe doctrines uit de
Reforma?e. Een zekere koerswijziging van katholicisme naar
anglicanisme is waarneembaar.
Ze omringt zich met protestantse raadsheren: William Cecil,
Robert Dudley, o.a. Ze gaat niet zover dat er brandstapels voor
katholieken worden opgericht. Ze wil niet dat een Engelsman
zou moeten sterven om zijn geloofsovertuiging.
In haar pogen om de puriteinen en hun streven tegemoet te
komen laat ze een plan uitdenken waarin de Anglicaanse kerk
moet gaan lijken op de Schotse variant van het
presbyterianisme dat zich in de voorgaande jaren onder leiding
van John Knox (1513- 1572) heeV ontwikkeld. De voortgang van
het plan wordt gefrustreerd door de Spaanse dreiging om Engeland binnen te vallen en om
Engeland weer onder Rome te brengen. Pas als de Spaanse Armada in 1588 voorgoed “op de
klippen loopt” en het einde van een spannende periode zich aandient heeV ze de handen
vrij om het plan verder te laten ontwikkelen. Ondertussen heeV zich een nieuwe
protestantse stroming, het puritanisme op ruime schaal verspreid. De puriteinen willen dat
de Anglicaanse kerk doorgaat met verdere hervormingen. Ze streven een zuivere
geloofsbeleving na. In de Anglicaanse Kerk heerst teveel dat niet van de Katholieke Kerk is te
onderscheiden. Aan de hand van het 2e “Book of Discipline” (1578), gebaseerd op ar?kelen
uit het 1e Book of Discipline van de Schotse Reformator John Knox dat in 1560/1561 uitkomt,
presenteert Elisabeth een kerkhervorming die ze eigenlijk wereldwijd wil uitrollen. Het wordt
een hele organisa?e: het vormen van 12-tallen die de diverse lokale kerken
vertegenwoordigen en met elkaar per regio een classis vormen, die verzameld dan weer een
synode moeten vormen. Tot slot komen afgevaardigden van de synode dan bij elkaar in een
“General Assembly” die in London of Cambridge, als aangewezen theologische centra, moet
worden gehouden. Aan de hand van 3 ar?kelen samengesteld uit het Book of Discipline gaat
Aartsbisschop WhitgiV aan het werk. De hele clerus wordt tegen het licht gehouden en
degenen die niet voldoen aan de nieuwe eisen moeten het veld ruimen. Honderden kunnen
vetrekken, ongeveer een halvering van het oorspronkelijke aantal. Bij voorkeur blijven de
priesters ten koste van de vele leken die er nogal eens puriteinse ideeen op na houden.
WhitgiV gaat bij andere maatregelen ook wel te ver, soms ondertekent Elisabeth zijn
voorstellen gewoon niet. Zijn voorstel om de vrijheid van drukpers op de universiteiten aan
banden te leggen sneuvelt op die wijze. Maar een nieuwe wind waait er wel degelijk.
Acts of Uniformity en Supremacy
In haar streven naar een mildere, bestuurss?jl wil Elisabeth Tudor toch controle over de kerk
houden. Daartoe presenteert ze een 3e versie van het Common Book of Prayer (1559), met
daarin meerdere ar?kelen gebaseerd op een van oorsprong katholieke prak?jk, maar
geladen met reformatorische dogma’s of daar naar toe zijn gebogen of hertaald. Met name
de hervormingsgezinden, de puriteinen zijn erg teleurgesteld over deze uitgave, want die is
naar hun idee een stap terug i.p.v. de zo door hen gehoopte verdergaande lijn van

reformatorische hervormingen. Tegelijker?jd vaardigt Elisabeth een hernieuwde “Act of
Uniformity” en een “Act of Supremacy” uit, om haar status als hoofd van de Anglicaanse kerk
te benadrukken. Om nog meer druk uit te oefenen en in een poging de puriteinen aan boord
te houden wordt in de Act of Uniformity een verplicht wekelijks kerkbezoek opgenomen op
pene van een boete van 12 pence per geweigerd kerkbezoek. (12 pence is in 2007, 7 Engelse
ponden!) Adellijken moeten meer betalen.
- Aan het einde van Elizabeths regering blijkt dat er ?jdens haar bewind net zoveel mensen
zijn omgekomen als ?jdens het eerdere bewind van haar schoonzus “Bloody” Mary.
Elizabeth heeV ook de hand in het gevangen zecen en onthoofden van haar nicht, Koningin
van Schotland, Mary 1e Stuart, die betrokken is in een complot om Elizabeth uit de weg te
ruimen zodat Mary Stuart de Engelse troon kan bes?jgen. (Omdat de beide Mary’s , Tudor en
Stuart, ongeveer in dezelfde periode leven worden ze vaak door elkaar gehaald) -.
Puriteinen
Zo rond 1560 lezen we voor het eerst over “Puriteinen” Aanvankelijk gaat het de puriteinen
om verdergaande hervorming van de staatskerk, lokaal van binnen uit en centraal van
bovenaf. Door de tegenvallende resultaten van dat beleid wordt de koers verlegd naar lokaal
niveau.”. In kleine groepen proberen ze invloed te krijgen, zowel op het niveau van de lokale
overheid als de lokale geestelijkheid. Voorspoediger dan eerst gedacht lukt dat redelijk goed
in de oostelijke coun?es Yorkshire, Lincolnshire, Norfolk en Suﬀolk en krijgen ze zo hier en
daar een voet tussen deur. Eigenlijk zonder leidinggevenden van naam of bekendheid komen
puriteinen ook, apart, los van toezicht of organisa?e van de staatskerk, bij elkaar rondom de
bijbel, in de Engelse taal, van bijvoorbeeld Wycliﬀe of Tyndale, als die beschikbaar zijn. De
preken en geschriVen van theoloog Thomas Cartwright, leerling van Johannes Calvijn
(1509-1564), en puritein van het eerste uur, werken inspirerend. Sporadisch beschikt men
over schriVelijk materiaal van en over de con?nentale Reforma?e. Veel puriteinen willen
(nog) niet breken met de Anglicaanse kerk, ze zeggen tegen elkaar “we zijn er wel van maar
zicen er niet in”.
Puriteinse bezwaren
Rond 1549 verscherpen zich de kerkelijke tegenstellingen. Evenals zijn vader is Edward 6e,
hoofd van de anglicaanse kerk. Onder invloed van zijn voogd John Dudley geeV hij daar
inhoud aan. Hij laat een wet aannemen, “the Act of Uniformity”. Als onderdeel van die wet
wordt het gebruik van het Common Book of Prayer verplicht gesteld in alle kerken, in een
poging om controle te behouden over wat zich in de kerken afspeelt en zo veel als mogelijk
extremisme en bewegingen van andersdenkenden tegen te gaan. Vanzelfsprekend werken
zulke maatregelen tegenstand in de hand. Overheden en kerkelijke leiders raken meer en
meer verontrust over de ontwikkelingen en invloed van de lokale en vaak autonome
puriteinse groepen waar zij geen controle over hebben en zinnen op verdere maatregelen.
Waar lopen de puriteinen nu eigenlijk tegenaan in de Anglicaanse kerk, waar zij eigenkijk niet
van willen scheiden. Hoofdzakelijk gaat het erom dat in de staatskerk te veel nestgeur hangt
van de oorspronkelijke kerk: de liturgische gewaden, de formuliergebeden, de rituelen
rondom de sacramenten, de overdreven hoeveelheid rituele acributen, de bestuurlijke en
controlerende rollen die de kerkelijke elite zichzelf toebedeeld, de inrich?ng en
bevoegdheden van het bestuur van de kerk, de onmondigheid van de kerkleden, het gebruik
van la?jn, de vervlakking van geloof en geloofsbeleving door veel aandacht voor de
uitgebreide formele uiterlijkheden. De puriteinen streven naar doorleving van Gods Woord,
geloven met het hart, discipline en versobering, zondagsheiliging, persoonlijke toewijding,
zelfonderzoek om te komen tot een zuivere levenswandel, persoonlijk godsvruch?g zijn in
denken en gedrag, een goed geordend kerkelijk leven en toch ook pogen om poli?eke, en
zodoende maatschappelijke invloed te krijgen.

Nog in 1552, zijn laatste jaar, komt Edward 6e met een 2e aangepaste en uitgebreide versie
van het Book of Common Prayer. De liturgische kledij wordt versoberd, de formulier gebeden
worden in vorm en taal toegankelijker. Onder meer moet het pronkerige altaar nu een
sobere houten tafel worden. Het kruis van de Heer was immers ook niet bekleed met
bladgoud en met ornamenten versierd! Het Book of Common Prayer is een soort handboek
voor de inrich?ng van de kerk en kerkdiensten geworden, tot op de huidige dag, overal waar
men Engels spreekt. (MacDonalds en Starbucks hebben het goed afgekeken!) Het versoberen
van het altaar heeV een diepere betekenis. Een altaar is oorspronkelijk een oﬀerplaats en
een altaar in de katholieke kerk de plaats waar Jezus “geoﬀerd wordt”. Het eerbiedig
neerknielen in het middenpad, recht voor het altaar, is daar een ui?ng van. Die opvaqng
vloeit voort uit de katholieke transsubstan?a?eleer. Die houdt in dat ?jdens de viering van
de eucharis?e brood (ouwel) en wijn werkelijk vlees en bloed zijn (geworden).
De gewijde priester mag brood en wijn bedienen, niet gewijden mogen er niet met hun
handen komen, (protestanten mogen niet deelnemen aan een eucharis?eviering). Dat
betekent dat de tafel waarop brood en wijn staan ook gewijd is, heilig is en ook als acribuut
voor aanbidding geldt en dus “versierd” hoort te zijn. Met het laten vallen van die
transsubstan?a?eleer, (Cranmer 1538) en brood en wijn wel als sacrament maar niet als
fysiek vlees en bloed van Christus worden gezien maar als symbolen daarvoor, wijzigt zich
natuurlijk ook de status van het altaar. Het kan nu een sobere tafel zijn, de tafel des Heren.
Door de uitvoering van het altaar of tafel maakt de kerk kenbaar waar zij staat in haar
hervormingsgezindheid-. (Tot 1538 geldt de transsubstan?a?eleer, wordt dan onder Hendrik
8e dan in de Anglicaanse kerk afgeschaV, dat blijV zo onder Edward 6e. Maria Tudor, stelt de
transsubstan?a?eleer weer in en Elisabeth 1e schaV hem weer af maar laat ruimte in haar
uitgave van het Book of Common Prayer (1559) om daar naar lokale inzichten mee om te
gaan).
Thomas Cartwright – 1535 - 1603
In de schaduw van dit plan is de voorman van de vroege
puriteinen Thomas Cartwright (vader van het presbyteriaanisme)
in 1571 zijn post als godsdienst professor in Cambridge
ontnomen door de pas door Elizabeth aangestelde aartsbisschop
van Canterbury John WhitgiV. Zijn post wordt overgenomen door
Laurence Chaderton. Daarover ontstaat heVige ruzie en ook na
bemiddeling door William Cecil, Elisabeths rechterhand, luwt die
niet. Het gaat Cartwright niet alleen om de godsdiens?ge en
theologische aspecten die hervormd moeten worden maar ook
de organisa?e van de kerk moet zijns inziens op de helling. Hij
heeV kri?ek op de hiërarchie en de grondslag van de Engelse
Kerk, primi?ef, vindt hij. Zijn ideeën vallen slecht en hij ziet zich
genoodzaakt naar Antwerpen te vluchten en vervolgens naar
Middelburg. Hij betrekt daar een post als predikant voor een groep van wisselende Engelse
kooplieden. Na korte ?jd en om verder gevangenschap te ontlopen gaat hij naar de Kanaal
eilanden om daar de Waalse kerken te organiseren en een Duitse versie van het Nieuwe
Testament te verbeteren. Daarna neemt hij een post aan als predikant in Antwerpen en laat
een leerstoel aan de universiteit van St. Andrews passeren. Als hij in 1585 zonder
toestemming toch London bezoekt wordt hij korte ?jd gevangen gezet. Om hem verder het
spreken te belecen wordt hem een posi?e als ziekenhuisdirecteur, aangeboden, in het
noordelijk gelegen Warwick. In 1590 wordt hij toch door het “Hoge Hof” veroordeeld en
weer gevangen gezet. Vrijgekomen gaat in 1595 weer naar Guernsey. Zijn laatste jaren
brengt hij als gerespecteerd burger door in Warwick waar hij in 1603 overlijdt. Zo kan het
dan toch zijn dat de ene puriteinse non-conformist die moet vluchten om gevangenschap te
ontlopen uitkomt bij een presbyteriaans gemeentemodel en een ander: Robert Browne, zeer
geïnspireerd door diezelfde Cartwright, bij een congrega?onalis?sch gemeentemodel.

Robert Browne – 1580 - 1633
Toch lukt het Elisabeth niet de puriteinen voldoende tegemoet te komen. Het gemor houdt
aan met als gevolg dat sommige non-conformis?sche groepen zich af scheiden,
(separa?sten) van de Engelse Kerk en als autonome groepen in het geheim samenkomen en
diensten houden. Een van die groepen wordt aangevoerd door Robert Browne. In 1572 haalt
hij een graad in Theologie aan Corpus Chris? College in
Cambridge. Na enkele posi?es in kerken in de regio maakt hij
zijn studie af en is daarna kort priester. Tijdens zijn opleiding is
hij onder gehoor geweest van Richard Greenham, puriteins
predikant in de omgeving van Cambridge. De gedachten over
kerkhervorming hebben mogelijk toen post gevat en vorm
gekregen. Dat zijn priesterschap kort duurt heeV mogelijk te
maken met tegenstand op het gebied van hervorming in zijn
gemeente en komt hij tot overtuiging dat kerkhervorming van
binnen uit niet mogelijk is. Hij verlaat zijn post en komt in
Norwich terecht, bij Robert Harrison. Mogelijk hebben zij
eerder met elkaar kennis gemaakt ?jdens hun studie in
Cambridge. Browne krijgt de gram van puritein Cartwright over
zich heen die overtuigt blijV volhouden dat je binnen de Engelse Kerk hoort te blijven om zo
de gewenste hervormingen te bewerken. Zelf is Cartwright bij voortduring op de vlucht voor
de lange arme der wet en krijgt zelf niet eens de kans om deel uit de maken van de Engelse
kerk. Met Harrison probeert Browne in Norwich de eerste gemeente op zecen op basis van
een congrega?oneel model: de verenigde gemeente in vergadering bestuurt zichzelf! Geen
toestemming nodig van andere of overkoepelende kerkelijke instan?es. Die reageren van
dien aard dat John Browne, Robert Harrison en zijn vrouw, (Browne is hun commensaal)
uitwijken, met (een groot deel van) hun gemeente naar Middelburg, waar zij een nieuwe
gemeente s?chten met een congrega?onalis?sche organisa?evorm. Mogelijk door
onwennigheid aan de ongebruikelijke organisa?evorm rijzen er diepgaande discussies in de
Browne gemeente, die tot zulke conﬂicten leiden dat de gemeente uiteen dreigt te vallen in
1583. Browne gaat met een paar volgelingen naar Schotland. De achtergebleven
Harrison ziet zich geen kans de interne conﬂicten te overbruggen en de gemeente aan te
laten sluiten bij de gemeente van Engelse Kooplieden in Middelburg, waar eerder Cartwright
spreker is. Harrison sterV in 1585.
In zijn belangrijkste publica?e promoot Browne het idee dat een kerk zichzelf, zonder
externe bemoeienis van staat of kerkelijk ins?tuut, zou moeten kunnen hervormen. Dat ruikt
toch al naar het recht op Vrijheid van Godsdienst! In weer een andere publica?e uit 1582,
Middelburg, zet Browne de theorie uiteen waarbij een kerk zichzelf bestuurt op basis van de
eerder genoemde congrega?onalis?sche bestuursvorm, die dan ook leidt tot
onatankelijkheid, m.a.w. zonder toezicht van externe autoriteiten! Die publica?e wordt
interna?onaal verspreid met alle gevaar van dien want als 2 mannen in Bury-St. Edmunds
worden betrapt met het verspreiden ervan worden ze opgehangen.
Om welke reden is onduidelijk, maar in 1585 keert Robert Browne terug in de schoot van de
Engelse Kerk, hij ontvangt een mate van pardon en opeenvolgend bekleedt hij meerdere
kerkelijke posi?es in het onderwijs. In 1591 ontvangt hij opnieuw zijn priesterwijding, nu als
diaken. Tijdens zijn leven zit Browne maar liefst 32 keer gevangen om zijn non-conformisme,
zijn separa?sme, en zijn congrega?onalis?sche onatankelijkheidsprincipes. Maar als hij
overlijdt in 1633 zit hij in Northampton gevangen omdat hij een lokale koddebeier in het
gezicht slaat. Robert Browne wordt in de Engelstalige wereld gezien als de vader van het
congrega?onalisme en van de “Pilgrimfathers”, omdat een aanzienlijk deel van de reizigers
op de Mayﬂower in 1620 Brownis?sche wortels hebben.
Brownes gedachtegoed, later onderstreept door mannen als John Smyth, vormt een
belangrijke drijfveer voor het ontstaan van Amerika, brandstof voor de onatankelijkheidsoorlog 1775 – 1778 en de grondslag voor de Bill of Rights, de Amerikaanse Grondwet, die

begint met een ul?eme roep om vrijheid: “We The People”, Wij de mensen, het volk van de
Verenigde Staten met als doel, het vormen van een perfecte eenheid, ves?gen … enz.
Te weinig hervorming
Na verloop van ?jd menen een aantal reformatorisch aangestoken gelovigen in de
Anglicaanse Kerk dat er nog steeds te weinig wordt hervormd en proberen nu ook weer van
bovenaf, in het parlement, via de poli?ek, aan invloed te winnen om zodoende druk te
kunnen uit oefenen op de overheid om in de staatskerk meer hervormingen door te voeren.
Toch lukt het niet om op die wijze hervormingen tot stand te brengen. De hervormers
blijken in de poli?eke arena “drammers” te zijn en bij de minste aanleiding al?jd en overal
“teuge” te roepen. Ze maken zichzelf en hun invloed zo goed als onmogelijk.
Jacobus I – 1566 - 1625

Omdat Elisabeth in directe lijn geen troonopvolger heeV wordt in
de familielijn uitgeweken naar het Schotse koningshuis, naar
Jacobus 6e koning van Schotland. In 1603 wordt hij koning van
Engeland en Schotland tot zijn overlijden in 1625. Tijdens zijn
regering vluchten groepen separa?s?sche puriteinen o.a. naar
Holland om daar in vrijheid hun nieuwe geloof vorm te geven.
Elisabeth wantrouwde de puriteinen, Jacobus vreesde hen. Vooral
de separa?s?sche puriteinen weten zich tot op zekere hoogte te
oncrekken aan het gezag van overheid en kerk en vormen dus een
“macht” tegenover het heersende gezag. Voor de koning en zijn
entourage een zeer onwenselijke en ongebruikelijke situa?e. In
1603, op weg naar het hof om rechtma?g de Engelse troon op te
eisen wordt Jacobus de Millenary Pe??on aangeboden. Een lijst
met verzoeken, naar verluidt, namens zo’n 1000 puriteinse
predikanten die hun handtekening eronder zecen. Natuurlijk staan in de pe??e, weliswaar
omzich?g verwoord, ook hun grieven en weerzin tegen de misstanden in de Kerk van
Engeland, waar de koning het hoofd van is. De puriteinse predikanten hopen op een
gedachtewisseling en debat, waar de koning erg van houdt. Ze gaan ervan uit dat de
godsdiens?ge inzichten van de toekoms?ge koning aansluiten bij de hunne. Het leidt in 1604
tot de Hampton Court Conference, die o.a. resulteert in de opdracht voor het vervaardigen
van de King James Bible. Anderzijds worden veel van de puriteinse wensen afgewezen.
In zijn pogen om toch controle te blijven houden en zoveel mogelijk het weglopen van
puriteinen uit de kerken tegen te gaan komt Jacobus in 1604 met een vernieuwde,
aangepaste 4e edi?e van het Book of Common Prayer. De aanpassingen wijzen op een meer
episcopaalse koers en betekenen een uitgebreidere hiërarchische topstructuur die op strakke
wijze leiding moet geven aan de kerk. Jacobus reageert dus op de ontwikkelingen in de kerk
met meer discipline en toezicht en niet met ruimte voor puriteinse ideeen. In hetzelfde jaar
geeV Jacobus opdracht voor een oﬃciele bijbelvertaling, de eerder genoemde King James
Bible in het Engels (New Authorised Version, only te be read in churches), die in 1611 ter
perse gaat. Door 47 Oxford Scholars, allen van de Anglicaanse kerk, vertaald. Ermee
vertrouwd is het Schotse Presbyterianisme, voor de koning de hoeksteen van zijn denken en
voor mogelijke hervormingen over hervormingen in de Kerk van Engeland. In zijn
voornemens is meestal een onderstroom waarneembaar waarin zijn voorkeur voor het door
de Schotse reformator John Knox (1513-1572) vormgegeven Presbyterianisme naar voren
komt. Knox, leerling van Calvijn, maakt veel gebruik van het Calvinis?sche gedachtegoed,
waardoor een zeker vergelijk tussen het Schotse Presbyterianisme en de Ned. Hervormde
Kerk mogelijk is.
Uit puriteinse hoek komt al lange ?jd bezwaar tegen het gebruik van La?jn en wil men een
bijbel in het Engels, de taal die elke Engelsman die kan lezen zelf kan hanteren zonder

tussenkomt van een priester. Van de gelegenheid gebruik makend geeV James de vertalers
instruc?e dat de interpreta?es van gaven, taken en bedieningen in de kerk dienen te passen
binnen het kader van de episcopaalse kerkstructuur zoals die in het net nieuw verschenen
Book of Common Prayer zijn verwoord. Ondertussen komt Jacobus met de opdracht aan het
Court of High Commission in 1604, om alle predikanten, in het bijzonder die met puriteinse
overtuiging een verklaring te laten ondertekenen die erop neer komt dat zij trouw en loyaal
de Kerk van Engeland zullen dienen. Vele predikanten laten hun geweten spreken en tekenen
niet. Met als gevolg dat zij uit hun ambt en op straat worden gezet, want hun woning is bezit
van de kerk en moet weer bewoont worden door een predikant die loyaal is. De predikanten
worden wel weggezuiverd maar hun gemeentes blijven en vaak blijven die hun predikant
trouw. Zo ontstaan er m.n. in oostelijk Engeland puriteinse gemeenten die ?jdens huissamenkomsten diensten houden, waardoor een beginnend separa?sme ontluikt.
Uit nood geboren, de huisgemeenten zijn vaak klein, ontstaat een place organisa?evorm:
een predikant en 1 of 2 dienstdoende oudsten. Het bedienen van de sacramenten en het
houden van orde gaat op een gemoedelijke informele wijze. Een begin van de later als
congrega?onalis?sch bekend geworden inrich?ng van de kerk.
Separa$sten
Veel puriteinen blijven de staatskerk trouw en conformeren zich grotendeels aan de mores in
hun kerk. Aan den andere kant verlaat een aantal de kerk, vormen dan groepen
(separar?sten) rondom een of meerdere leidsmannen, vaak uitgetreden Anglicaanse
priesters met een voltooide theologische opleiding. Om onduidelijke redenen komen de
separa?s?sche leidsmannen merendeels van de theologische faculteit van de universiteiten
van Cambridge, m.n. van Christ College. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de oostelijke gebieden
van Engeland, Lincolnshire, Zuid Yorkshire, Noqnghamshire en Norfolk. Vanwege vervolging
komen ze min of meer in het geheim bij elkaar. De groepen sluiten zich niet aaneen en
vormen geen gezamenlijkheid. De puriteinse invloed op lokaal niveau leidt er hier en daar
toe dat er in sommige Anglicaanse kerken toch meer hervormt wordt dan in andere (Low
Church). De kerken waarin (hoegenaamd) geen puriteinse invloed te bespeuren valt worden
High Church genoemd. Die kerken blijven het oorspronkelijke opgetuigde Anglicanisme in de
volle breedte uitdragen. Gniﬀelend wordt deze kerkgangers toegedicht: “yes, high and dry”!
en dat had geen betrekking op droge voeten.
De groepen die zich afscheiden van de Anglicaanse kerk, worden door de overheden
vervolgd en eenmaal gevangen gestraV, gemarteld, soms totdat de dood erop volgt, om
maar af te dwingen terug te keren naar de staatskerk. Diverse puriteinse leidsmannen
binnen en buiten de Anglicaanse kerk, zijn druk met elkaar in dispuut over meerdere nieuwe
inzichten betreﬀende interpreta?es van bijbelteksten. In de corresponden?e gaat het er
soms heVig aan toe, elk nieuw idee lokt weer heVige reac?es uit. M.n. de menswording van
Christus is en blijV lange ?jd een heikel punt. Is Jezus goddelijk of menselijk, of er ergens
tussenin en zo ja hoeveel percentage van het een en van het ander. En komt zijn menselijke
cons?tu?e dan van Maria of toch van God. Er zijn voldoende argumenten om het niet met
elkaar eens te zijn. De nieuw ervaren vrijheid en het eigen vrije bijbelonderzoek werken in
die zin ook bedwelmend. Sommige leidsmannen krijgen het in de disputen hard te verduren,
ook een van de hoofdpersonen in dit verhaal John Smyth, deels ligt dat ook aan zijn
eigenzinnige karakter en zijn steeds wijzigende inzichten.
Francis Johnson – 1563 – 1618
Hij studeert af aan Christ College Cambridge als M.A. in 1585. Hij is een populair spreker en
als “fellow” volgt hij het denken van Thomas Cartwright inzake het onatankelijke
presbyterianisme. In zijn eerste toespraak in 1589, verkondigt hij daarover dat het besturen
van een kerkelijke gemeente door oudsten Gods Rechtma?gheid is, zo wil God het. Met
andere “fellows” van CCC moet hij zich voor die uitspraken verantwoorden voor de vice-

chancelor (de kerkelijke rechter van de kerkelijke regio waar Cambridge onder valt). Omdat
Johnsons betoog ook uitgelegd kan worden als oncrekken aan de ins?tuten van de Kerk van
Engeland wordt Johnson beschuldigd van “par?jdig” spreken. Als de Cambridge mannen
weigeren zich te buigen voor de aan?jgingen worden er 2 van hen gevangen gezet. Vanuit
zijn cel legt Johnson schriVelijk nogmaals uit hoe hij de onatankelijke bestuursvorm ziet.
Het helpt niet, pas als de ingeroepen hulp, van goed gezinde hoogwaardigheidsbekleders in
het gevolg van de koningin, loskomt wordt Johnson heel discreet een mate van vrijheid
gegund onder voorwaarde dat hij een voorgekookte verklaring voorleest op een aangewezen
plaats en ?jd. Dat doet hij wel maar met zoveel zichtbare weerzin en meel in de mond dat
hem zijn posi?e aan de universiteit ontnomen wordt. Zijn weigering om daar gevolg aan te
geven zorgt ervoor dat hij weer achter de tralies belandt. Smeekbedes om in vrijheidsstelling
aan de overheden blijven vruchteloos. Uiteindelijk, moe en te neergeslagen door het
gevangenisregime stemt Johnson in met zijn vertrek van de universiteit en onderwerpt zich
aan beginselen van het Book of Discipline. In die periode is Johnson niet de enige die dit
overkomt, vele puriteinse predikanten worden gezien als staats ondermijnende ac?visten en
worden door gevangenneming geheel van hun omgeving geisoleerd, om hen maar op
conformis?sche gedachten te brengen. De geschiedenis toont aan dat deze vormen van
onderdrukking averechts hebben gewerkt. Veel rechtschapen predikanten verlaten de Kerk
van Engeland. Zo ook Francis Johnson, hij meldt zich in Middelburg, in 1591, waar hij
predikant wordt voor Engelse kooplieden die samenkomen in de Gasthuiskerk, met een
s?pendium van jaarlijks 200 pond. In 1592 komt Johnson terug naar London en sluit zich aan
bij een Brownistengemeente in Londen, die in het geheim samenkomt. Als in hetzelfde jaar
het aantal deelnemers aan de samenkomsten bijna niet meer in de prive woning van mr. Fox
aan Nicholas Lane past formeren ze een kerkelijke gemeente waar Johnson als predikant
wordt gekozen door de gemeente vertegenwoordigende broederschap. Ze zien zich kans dat
allemaal uit te voeren binnen het bestek van een hele dienst, waarin ook nog eens 7 mensen
gedoopt worden. De doophandeling bestaat eruit dat Johnson de gezichten de dopelingen
met water afwast en een doopformule uitspreekt. Dan volgt het avondmaal, met op tafel 5
wice broden, die onder dankzegging worden gebroken en aan stukken rondgedeeld door
Johnson en de diakenen. Men zit of staat rond de tafel, Johnson leest 1 Cor.11:24 en zegt
vervolgens, “neem en eet, etc”. Daarna wordt op dezelfde wijze ook de beker rondgedeeld.
(De informa?e verteld niet wat er in de beker zit). Ter afslui?ng zingt men een hymne en
collecteert voor de armen.
Om bemoeienis met de anglicaanse ins?tu?es te ontlopen komt men telkens op andere
geheimgehouden plaatsen bijeen, soms ook in het holst van de nacht. Uiteindelijk worden ze
ontdekt op een zondag in 1593 in Islington. 65 personen worden 2 aan 2 gevankelijk
weggevoerd naar de diverse Londense gevangenissen waar ze ondervraagd worden en op
valse wijze in staat van beschuldiging worden gesteld. In het daarop volgende jaar wordt
Johnson, voor de 3e keer, en een metgezel om middernacht gevangengenomen in de privé
woning van mr. Edward Boyes in Ludgate Hill. Als alle dozen, koﬀers en kasten in de woning
zijn doorzocht worden de bezoekers afgevoerd en de volgende dag scherp ondervraagt door
aartsbisschop WhitgiV en daarna opgesloten. Uit de informa?e die door de ondervraging
wordt verkregen blijkt dat Johnson het sluiten van een huwelijk geen kerkelijke
aangelegenheid vindt en dat daarbij ook geen rol voor een predikant is bedoeld. Verder ook
dat het avondmaal op elk moment van de dag gevierd kan worden, er is geen vast bepaald
?jds?p aan verbonden. Als de gemeente er maar op voorbereid is. Hij weigert de
samenkomstplaatsen bekend te maken en vertelt ook niet welke boeken hij leest en
raadpleegt. Tensloce weigert hij zich evt. aan te sluiten bij de Engelse Kerk en deel uit te
maken van de daar gebruikelijke kerkelite van aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters,
pastores etc. Aartsbisschop WhitgiV en zijn entourage voelen zich op dat moment
beschaamd, ze hebben al een fors aantal separa?s?sch predikanten laten ombrengen.
Daarop besluiten ze Francis Johnson en andere gevangengezece predikanten het land uit te
zecen. De cellen die door deze maatregel vrijkomen zicen het jaar daarop weer boordevol.

Francis en zijn broer George schepen zich in voor een koopmansavontuur in New Foundland.
De ini?a?efnemers hebben een commercieel plan om op het daar voor de kust liggende
eiland Ramea, een kolonie te s?chten en krijgen overheidstoestemming om de beide
Johnsons en nog 2 separa?sten mee te nemen. Ze gaan met 2 schepen waarvan er een
onderweg vergaat. Het restant van de expedi?e keert terug maar legt nu aan in Amsterdam.
Waar we later de voor eeuwig uitgewezen Johnson terugvinden in gezelschap van meer
uitgewezen lotgenoten. Hij sluit zich kort daarop aan, in 1597, bij de onatankelijke Engelse
gemeente naar het model van Browne waar Henry Ainsworth sinds 1594 de gekozen
predikant is. In een geloofsbelijdenis, geschreven in 1596, die later vertaald in het la?jn over
heel Europa verspreid wordt, in 1598, schrijV Henry Ainsworth, die leraar in de gemeente is,
dat de gemeente onder direct leiderschap van hun Opperherder Jezus Christus staat, zonder
tussenkomst of interferen?e van wat voor wereldlijke of religieuze instan?e dan ook. Het
duurt niet lang of het rommelt ook in deze gemeente, groepen scheiden zich af. De
belangrijkste aanleiding is het gedrag en m.n. de kledings?jl van de echtgenote van Francis
Johnson, de weduwe Thomasine Boyes met wie hij in 1594 ?jdens zijn gevangenschap in
Clinck prison is getrouwd. Zijn broer George, zijn vader en met hen ook anderen in de
vluchtelingengemeente ergeren zich aan haar decaden?e. Het gemor over haar houdt aan
tot het moment in 1598 waarop de groep “morrenden” uit de gemeente wordt gezet. Hun
laakbare gedrag wordt aangewezen als oorzaak. Later ontstaat er tussen Francis Johnson en
Henry Ainsworth een meningsverschil over het bestuur van de gemeente. Johnson vind dat
de gekozen oudsten alleen de gemeente leiden, Ainsworth vindt dat de hele gemeente, waar
de oudsten uitvoerend deel van zijn, leiding geeV, in zekere zin dus congrega?onalis?sch. In
1606 sluit zich de uit Engeland uitgeweken predikant en leraar Richard ClyVon van de
Scrooby gemeente zich ook aan bij de Johnson gemeente. Hij wordt daar gevraagd leraar in
de gemeente te worden. Aanvankelijk een groot voorstander van rigide afscheiding van de
kerk van Engeland, hij wordt als de belangrijkste schrijver op dat punt genoemd, en later
daarvan terugkomend keert hij zich het felst van alle uitgeweken predikanten tegen John
Smyth en zijn denkbeelden.
Het is raadselach?g waarom ClyVon zich later niet aansluit bij de Gainsborough-Scrooby
groepen die in 1607/8 naar Amsterdam komen, hij is leraar geweest in van de Scrooby groep.
(Een andere bron meldt overigens dat ClyVon tezamen met de eerste Scroobygroep, begin
1608 in Amsterdam aankom)t. Toch sluit hij bij de Johnson gemeente aan. Inmiddels noemt
de gemeente zich The Ancient English Church in Amsterdam, of The Ancient Brethren (in
Amsterdam).
In 1609 loopt het hoog op en Johnson zet Ainsworth en de groep die zich bij hem aansluit uit
de gemeente, ze moeten maar naar Leiden zegt hij, naar de van John Smyth afgescheiden
groep van John Robinson. Toch begint de Ainsworth groep op haar beurt ook weer een
zelfstandige gemeente. Op dat moment zijn er 2 Engelse vluchtelingengemeentes in
Amsterdam: de Johnsonian, of Franciscan- en de Ainsworthian Brownists.
Ze steggelen onderling nog verder over het onderkomen dat hun ter beschikking is gesteld,
want wie heeV nu de gebruiksrechten. Er wordt gestreden in bewoordingen waar de honden
geen brood van lusten en de lijst van de door Ainsworth opgeschreven beschuldigingen is
eindeloos. Toch vindt de groep van Ainsworth een eigen onderkomen, en wel 2 deuren
verder van het onderkomen van de Johnson gemeente!
Uiteindelijk verhuist de gemeente van Johnson, op last van de Amsterdamse magistraat in
1612 naar het Noord Duitse Emden, in die periode een interna?onaal verzamelpunt van
gevluchte protestantse gelovigen van allerlei pluimage. Hoe het de gemeente daar vergaat is
niet duidelijk maar lijkt te zijn verdampt. Francis Johnson overlijdt in 1618 in Amsterdam,
Henry Ainsworth in 1622 ook in Amsterdam. De bronnen schrijven Johnson toe dat hij een
ambi?eus, wispelturig en toch ook rigide, twistzoekende man is. Hij en ook Ainsworth
hebben zich in corresponden?e met John Smyth over verschillende onderwerpen in felle
bewoordingen tegen hem en de dopersen gekeerd. Ainsworth is zeer getalenteerd, geleerd,

schrijV studieboeken, is in disputen niet arrogant, blijV steeds nieuwe studies doen, heeV
een vredezoekende geest en schrijV ook muziek. Het enige muziekboek dat de Seclers in
1620 aan boord van de Mayﬂower hebben is het Ainsworth Psalter met daarin 39 door hem
gecomponeerde melodieen. Richard ClyVon overlijdt in 1616 in Amsterdam en is begraven in
de Zuiderkerk.
John Smyth – deel 1 - 1570 - 1607
Van de jeugd van John Smith weten we niet veel meer dan dat hij in
het dorp, Surtun, in de buurt van Gainsborough, in een
herenboerengezin wordt geboren. - Gainsborough ligt niet zover van
de oostkust in Lincolnshire onder Hull -. Hij gaat in Gainsborough
naar de “grammar school”. In 1586 vangt hij zijn studie Theologie
aan in Cambridge aan Christ College. Naar huidige maatstaven ziet
de studie Theologie er des?jds bepaald anders uit. De eerste 3 jaren
is John het grootste deel van zijn ?jd en energie kwijt aan het
helpen en verzorgen van de 4e jaars studenten tot aan schoenen
poetsen toe. Zo verdienen de minder gefortuneerde studenten hun
collegegelden. Tussen de karweien door mogen de “sizars”,
“undergraduate students”, op de gangen meeluisteren naar colleges.
Daarvoor en erna, als ze dan nog puf, hebben mogen ze zelf studeren. In de banken van een
auditorium zicen is er de eerste 3 jaren niet bij. Het beperkte aantal sizars wordt vaak
aangewezen door lokale notabelen die ook voor, in een mate van, support zorgen.
Toch blijkt dat sizars, beter en vlocer hun studiedoelen bereiken dan de “gentlemen” van de
gentry, waarvan maar zo’n 30% procent hun studie voltooid, terwijl de sizars zo’n 80%
procent scoren. In het 4e jaar, het jaar van afstuderen, bereikt de sizar een volwaardige
studentenstatus met alle egards die erbij horen.
In die jaren is de studie theologie een cluster vakken waaronder Dialec?ek
(redeneren en argumenteren naar Grieks model), het hoofdvak: logica (regels van de
redeneerkunst met zowel ﬁlosoﬁsche als wiskundige aspecten naar het model van
Aristoteles. (Zoiets als: als A gelijk is aan B en B is gelijk aan C dan is A ook gelijk aan C-,
Filosoﬁe, Theologie, La?jn en poëzie. Van dat laatste is in het schrijven van Smyth niets terug
te vinden. Algemene studierich?ngen aan de universiteiten in die jaren zijn de Kunsten,
Theologie, Natuurwetenschappen en Recht.
In 1590 haalt Smyth zijn bachelor of Arts (BA) en in 1593 zijn Master (MA). In zijn
afstudeerjaar 1590 krijgt hij Frances Johnson als tutor (leermeester). – Johnson laat in
preken die hij in 1589/90 houdt duidelijk weten dat hij het Synodaal-Presbyteriaans
kerkmodel een bijbels verantwoorde verbetering vindt (Calvijn introduceert dit model rond
1550, dat met enkele wijzigingen nog steeds in reformatorische kringen gehanteerd wordt:
na?onale Synode, 1x p.j.; provinciale synode, 2x p.j.: classis, elke 3 maanden; lokaal
kerkbestuur, met oudsten en diakenen, elke week.) Dat zet kwaad bloed bij de universiteit
waar hij les geeV en waar de puriteinse wind waait. Het komt hem op ontslag en later ook op
gevangenisstraf te staan. Veroordelingen en toegewezen straﬀen door kerkelijke commissies
zijn wecelijk en dienen te worden uitgevoerd door de gewone rechtshandhavers. Dit lot
deelt hij met meerdere geestelijke leidsmannen uit de universiteiten van Cambridge die ook
het Presbyteriaanse kerkmodel voorstaan. Hieruit blijkt dat het puritanisme niet automa?sch
leidt tot een vrije kerkinrich?ng, met een beperkte hiërarchie maar ook tot het overwegen
van een kerkorganisa?e met, zij het niet met dezelfde uitgebreide topstructuur als in de
anglicaanse kerk, maar toch met een aantal lagen volgens het presbyteriaanse model. Het
korte avontuur om de Anglicaanse kerk te herinrichten naar presbyteriaans model mislukt,
het sneuvelt in het parlement waar niet alleen de toegenomen puriteinse invloed van belang
is, maar ook de tradi?onele gentry niet veel moet hebben van nieuwlichterij. Later zullen

Smyth en zijn vroegere leermeester over tal van aspecten nog heVig van gedachten wisselen.
In die periode wordt Christ College door aartsbisschop WhitgiV afgeschilderd als weinig
acrac?ef voor diegenen die een echte opleiding zoeken.
Er zijn wel alterna?eve opleidingen i.p.v. universiteiten maar die bieden niet de
ondersteuning die Smyth met zijn beperkte middelen nodig heeV. Zijn nieuwe vakken zijn in
het 4e jaar zijn o.a. Grieks, Astronomie, Perspec?ef, Muziek en Hebreeuws waarin hij les
krijgt van Hugh Broughton. In zijn nieuwe hoedanigheid als afgestudeerde (bachelor) in
1590, mag hij zijn wereld verbreden, ook buiten de muren van de universiteit.
Zo zou hij ook John Robinson hebben kunnen ontmoeten die aan Corpus Chris? College zijn
studie volgt, tot 1599, of op andere Colleges Joseph Hall en Henry Ainsworth, met de beide
laatsten correspondeert hij later en die in dezelfde periode ook in Cambridge studeren. Na
zijn afstuderen vervolgt hij op Christ College, zijn verdere studie gedurende 3 jaar en die hij
afsluit met een M.A, een doctorsbul in 1593
- Tijdens het examen over schriVexegese en kerkinrich?ng wordt hij vrij scherp aangevallen
door zijn tutor Frances Johnson. Smyth onderkent hierbij een meningsverschil over het
persoonlijke, individuele inzicht en oordeel over de kerkinrich?ng. Toch is hij van mening dat
het recht op een persoonlijke mening onvervreemdbaar is. Later zal dit onderwerp tot
heVige corresponden?e tussen beiden voeren. Na een periode van 9 maanden contempla?e,
gesprekken met geestverwanten, wikken en wegen bekend hij zich tot het puritanisme als hij
daarin een keuze moet maken omdat hij zich kandidaat stelt voor een posi?e als docent
(fellow) -.
Van 1594 tot 1598 is Smyth docent (fellow) en verbonden aan hetzelfde College waar hij
afstudeert. Hij is een populaire docent en geeV soms aan meer studenten les dan de
voorgeschreven 4. Hij organiseert korte gebedssamenkomsten in zijn kamer en geeV
vooruitstrevend les in astronomie met gebruik making van een globe, terwijl de kerk van
Rome nog druk is met het uitzoeken of de aarde nu plat of bol is en of de zon om de aarde
draait of andersom!
Tevens is Smyth vanaf 1595 anglicaans hulpbisschop in Lincolnshire een taak die bij een
docentschap hoort. Tijdens zijn Cambridge jaren waart er op de universiteiten een
reformatorische geest en komt Smyth daar in aanraking met het zich ontwikkelende
puritanisme, dat zich keert tegen prak?jken in de Anglicaanse kerk die, naar de nieuwe
inzichten van de Reforma?e, te rooms zijn.
- Waarschijnlijk trouwt hij in 1598 met een zekere Mary en verlaat hij misschien om die
reden de universiteit. Over de periode 1598 – 1600 is weinig bekend.
- Gezien de mogelijke werkzaamheden voor een inkomen wordt aangenomen dat het jonge
echtpaar op menig houtje heeV moeten bijten -.
In 1600 kiest men Smyth als lecturer to the City of Lincoln. De invloed van de bevriende graaf
Roger Manners, 4e earl of Rutland, ook afgestudeerd in Cambridge, speelt daar een rol bij.
Het bisdom met als hoofdzetel Lincoln is het grootste in Engeland met 1255 parochies en 920
predikanten. Ely, Oxford en Peterborough zijn dan al van het bisdom afgescheiden en
zelfstandig geworden. Lincoln krijgt weinig aandacht van de bisschop, die als hij vanuit
Londen de regio bezoekt de voorkeur geeV aan het Buckden paleis in Hun?ngdon. De decaan
van de glorieuze kathedraal van Lincoln is geen spreker en gaat niet voor in
woordverkondiging en mede door kerkbestuurlijk gedoe over wie er nu wel en wie niet is
toegestaan op de kansel te staan, Lincoln heeV daar al een verleden mee, ontstaat het beeld
dat de Engelse Kerk Lincoln “links laat liggen”. De autoriteiten zijn zich echter wel bewust dat
het heel belangrijk is controle te hebben over de kansel van de stad. De annalen vermelden
dat Smyth in verhouding met andere predikers goed wordt beloond met een ruime 43 pond
per jaar. De posi?e die hij in Lincoln heeV zou hem in staat kunnen stellen veel invloed uit te

oefenen. Het loopt echter anders, hij krijgt te maken met de invloed van groeiende aantallen
katholieken in Lincolnshire. In voorgaande jaren zijn veel katholieke jongemannen uit het
gebied naar het con?nent uitgeweken om zich door Jezuïeten te laten scholen. Veel van die
priesters zijn teruggekomen en in weerwil met de wetshandhaving nemen zij de herorganisa?e van de katholieke kerk ter hand. In die periode lijkt Smyth gema?gde puriteinse
opvaqngen te huldigen inclusief formuliergebeden, vocale en instrumentale muziek ?jdens
diensten en geeV de ruimte om allen die de ware God willen dienen toe te laten tot de
eucharis?e. In het verlengde daarvan vindt hij ook dat kerkelijk posi?es en ambten door de
overheden bepaald moeten worden. Allen zaken die gebruikelijk zijn in de Kerken van
Engeland, maar die niet perse passen binnen het puriteinse gedachtegoed. De geschiedenis
wil verder dat Smyth weinig op de hoogte is van de geloofsontwikkelingen op het con?nent.
Zijn posi?e brengt hem ook in contact met de regionale adel en magistraten met wie hij, zij
het niet frequent, vriendelijke contacten onderhoud. Door onbesuisde ac?es van Dynnis, de
burgemeester van Lincoln die Smyth voorstelt voor verkiezing en die 8 tegen 7 stemmen in
het voordeel van Smyth uitvalt maar door de diverse fac?es verschillend wordt beoordeelt,
raken de machthebbers gebrouilleerd met als gevolg dat Smyth zijn posi?e verliest. De
inhoud van zijn preken wordt erbij gehaald en zo geïnterpreteerd dat Smyth par?jdig zou
zijn. Hij wordt uit zijn func?e gezet. Er volgt nog wel een ﬁnanciële tegemoetkoming, maar
eind 1602 staat Smyth toch op straat.
Met de komst van Koning Jacobus 1 (James 1) verandert er veel in Engeland de komende 2
jaren. Na veel consulta?es geeV Jacobus in zijn werkkamer in Hampton Court ten
overstaande van 32 vooraanstaande puriteinse voorgangers te kennen wat hem voor ogen
staat: Een nieuwe catechismus, een vertaling van de bijbel, met een nieuwe indeling, een
nieuw lec?onarium. Ook moeten de hele clerus en alle parochies in kaart gebracht worden,
met het oog op juiste honorering en toelagen. De reeds bestaande High Commissions, per
kerkregio, voor het toezicht op en controle van kerkbesturen moeten worden “hervormd”.
Hij benoemd vertrouweling en an?-puritein Richard BancroV als president-voorzicer. Na de
hervorming acteren de High Commissions binnen de kerk van Engeland ongeveer zoals de
Jezuïetenorde binnen de katholieke kerk. De pers moet beter gecontroleerd worden en het
evangelie moet in Wales, Schotland en Ierland agressiever onder de aandacht worden
gebracht.
Het belangrijkste is de aanwijzing dat predikanten overal in hun parochies de broeders en
zusters moeten overtuigen tot meer eenheid en eendracht. Als later duidelijk wordt dat de
meerderheid van de predikanten niet instemt met zijn voornemens brengt koning Jacobus
zijn wens naar het parlement, waar het puriteinse smaldeel de balans kan laten doorslaan,
naar links of naar rechts. Zij zijn op dat moment een machtsfactor in het parlement. De
koning krijgt daar te horen dat hij niet eigenmach?g zijn gang kan gaan in geloofszaken, zoals
hij recentelijk wel deed met veranderingen in het Book of Common Prayer. Daarvoor moet
instemming zijn van het parlement. Alsof die soloac?e nog niet genoeg opposi?e
veroorzaakt bij kerk en poli?ek, het volledig negeren van het parlement door de koning op
dit punt doet daar nog een schep bovenop: hij waarschuwt de kerken dat zij zich per
gestelde datum dienen te conformeren aan zijn eisen. Hij heeV daartoe een speciaal
opgestelde canon voor de hele Kerk, als wetgevend ondertekend. De door de koning
ondertekende canon geldt echter alleen voor de zuidelijke kerkprovincie van Canterbury.
Voor de noordelijke kerkprovincie, die van York, boven rivier de Trent, geldt de canon niet.
Ook de dwingende oproep tot conformeren in een brief van de koning aan de aartsbisschop
van York verandert daar niets aan. Toch gebiedt de eerlijkheid vast te stellen dat het
parlement in die dagen, inclusief de Puriteinse frac?e, toch niet meer dan een machteloze
“papieren ?jger” is. Het parlement dient dan ook steeds pe??es in, dus meer
verzoekschriVen aan de koning, dan voorstellen tot wetgeving of wetswijziging.
In het jaar daarop ziet de koning toch kans de zijn bevel aan de noordelijke kerkregio om te
conformeren door te drukken, onder bedreiging van straﬀen. Een ander deel van nieuwe

wetgeving raakt het kerk van Rome, die ook voor de keuze, met gevolgen, wordt gesteld
loyaliteit te tonen door trouw te zweren aan de koning. Het lukt Jakobus dus orde op zaken
te stellen in de Kerk van Engeland, de predikanten gehoorzaamheid af te dwingen, twee in
omvang geringe groepen andersdenkenden (dissenters) worden getolereerd als zijnde
onontkoombaar, van katholieke zijde is in poli?eke of revolu?onaire zin niets meer te
duchten en zijn onder controle. Tegen het eind van 1605 is het Engelse kerkelijke landschap
in een paar jaar wezenlijk gewijzigd. Voor de forse puriteinse frac?e in het parlement is het
nu goed oplecen geblazen, op hun tellen lecen en de wetgeving kri?sch en scherp te volgen.
Dankzij connec?es en handigheid weet John Smyth de controle op de drukpers in Engeland
te omzeilen en laat illegaal in Antwerpen en later ook in Engeland zijn boeken en geschriVen
drukken. Op deze wijze laat Smyth zien zich niet neer te leggen bij de wensen en bevelen van
de autoriteiten. Zijn puriteinse overtuiging begint vorm aan te nemen en in de jaren 1603 en
1604 stelt hij een aantal van zijn oorspronkelijke inzichten op schriV en publiceert die, o.a.
laat hij zijn preken uitgeven in de hoop daar nog revenuen uit te ontvangen, maar ook om
zich te rechtvaardigen tegenover de hem toegevoegde beschuldigingen inzake
geloofsovertuiging. Als zijn tweede boek van pers rolt, eind 1605, realiseert hij zich dat de
nieuwe wecen het begin zijn van een doorgaand proces om de kerk ook diepgaand te
reorganiseren en te conformeren aan de wensen van de koning. De verdergaande visita?es
van de High Commission zullen aspecten aan het licht brengen die de overheid niet
welgevallig zijn en als zwakke punten worden aangemerkt die verbeterd moeten worden. De
overheid lijkt daarmee de hele kerk in haar greep en onder controle te hebben. Dit is voor
Smyth een belangrijke constatering die gevolgen zal hebben voor zijn latere denkbeelden
over kerkorganisa?e. Behalve de publica?e van boeken en geschriVen is er van de
bewegingen van Smyth in de jaren
1603-1606 niet veel bekend.
De achtergrond is onduidelijk maar
een aanzienlijk deel van de adel in
Noqnghamshire, Suﬀolkshire en
Lincolnshire in die periode is min of
meer Puriteins. Als uitgeweken
predikers, vervolgd ten ?jde van
Maria Tudor (Marian Exile), uit
veelal Antwerpen terugkomen
ves?gen zij zich bij voorkeur in
Lincolnshire en Noqnghamshire
(Nocs.) Het gebied waar John Smyth
ac?ef wordt als hij zich in
Gainsborough ves?gt. Soms
ondervinden de remigranten steun
van de adel bij huisves?ng of bij het
vinden van een aanstelling. Waarom
juist in deze zelfde gebieden in deze
zelfde periode veel vroegere
studenten van Christ College in
Cambridge in diverse kerkelijke
ambten ac?ef zijn is niet goed te
verklaren, of het zou moeten zijn dat
deze dunbevolkte gebieden met een
arme bevolking niet de volledige
controlerende aandacht hebben van
staat en kerk. Sommigen studeren
tegelijker?jd met Smyth. Anderen

weer eerder of later, waaronder de eerder genoemde Richard ClyVon, Francis Johnson, Hugh
Bromhead, en Robert Giﬀord. Smyth komt ook in contact met leeVijdgenoot Thomas Helwys
van Broxtowe Hall in Basford, een getrouwde jurist van lagere adel. De twee worden hechte
vrienden.
Om toch een inkomen te hebben houdt Smyth zich In diezelfde periode bezig met
geneeskunde, wellicht als arts. Over zijn opleiding daartoe en zijn kwaliteiten daarin weten
we niet veel meer dan dat hij in de universiteitsbibliotheek een aantal seminars volgt over
het menselijk lichaam. Een glazen oog komt voorbij, de permanente peristal?sche beweging
van het darmgestel, dat de lever bloed aanmaakt en ook dat het hart omsloten wordt door
een hartzak, die onder bepaalde omstandigheden vol kan lopen met vocht. Dit laatste
element bepaalt hem bij wat hij kan bedenken bij de lichamelijke dood van Christus aan het
kruis. Daargelaten of zijn opleiding in de geneeskunde afdoende dan wel voltooid is geweest,
(hij doet er wel examen in) in een later deel van zijn leven twijfelt hij niet om zijn
wetenschap en vaardigheden in prak?jk te brengen als karige bron van inkomsten voor het
eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin ?jdens zijn jaren in Amsterdam.
Dat Smyth zich in Gainsborough met geneeskunde bezighoud zonder de daarvoor de nodige
licen?e van de bisschop zet kwaad bloed, er wordt hem verweten dat hij hiervan op de
hoogte zou moeten zijn, m.a.w. hij verzet zich opzecelijk tegen de geldende bisschoppelijke
autoriteit.
In 1605 hoort Smyth klachten over de vicaris van Gainsborough, Jerome Phillips, die wel in
de pastorie woont, een honorarium krijgt maar geen aandacht schenkt aan zijn gemeente.
Phillips komt zijn verplich?ngen niet na en stelt ook niemand aan die dat namens hem wel
doet. Hoe e.e.a. in zijn werk gaat is niet bekend maar Smyth treedt naar voren en neemt, in
elk geval voor deel de taken van de vicaris op zich. Hij gaat voor in de dienst, leest de
formuliergebeden, geeV uitleg over de psalmen voor die dag en bidt voor de koning. Dit
optreden van Smyth wordt aangemerkt als onregelma?gheid, als die aan het licht komt
?jdens een “visita?e” namens de High Commission van BancroV. Het handelen van Smyth
zou, gezien het in gebreke blijven van de aangestelde vicaris, ook als prijzenswaardig
aangemerkt kunnen worden. Het tegenovergestelde gebeurt echter, het wordt hem
aangerekend als opstandigheid tegen de geldende orde. In de maanden die daarop volgen
gaat Smyth in gesprek met een aantal hogere en lagere kerkleiders in zijn omgeving. De
handelwijze van Smyth wordt uit en te na besproken, belicht en toegelicht. Hij merkt dat de
lange arm van de koning ook naar hem wordt uitgestrekt en dat zijn optreden en wat hij nu
eigenlijk heeV gedaan wordt overdreven. Gedurende de maandenlange gesprekken wordt hij
zich bewust van zijn posi?e. Dat gebeurt eveneens bij zijn gesprekspartners en stellingen
worden betrokken. Smyth concludeert dat de jaren van toleran?e, wikken en wegen voorbij
zijn en dat de strenge regels uit Hampton Court, om de kerk van Engeland niet verder te
hervormen, naar de wens van de puriteinen, hem ertoe noodzaken om zich er aan te
conformeren of zich er juist vanaf te scheiden. De laatste gedachte begint te rijpen bij Smyth.
Hij oordeelt de kerk van Engeland als een corrupt ins?tuut, met een verdorven geestelijkheid
die op valse wijze diensten houdt en haar schapen “verdorven voedsel” voorhoudt. Daarom
dient iedereen die ook niet zelf corrupt wil worden te vertrekken uit dit “Babylon”. Zijn
vriend Thomas Helwys sluit zich aan bij de overtuiging van Smyth.
Vanwege deze recente overtuiging krijgt Smyth van een aantal puriteinse predikanten uit
Suﬀolk, waar het puritanisme net als in Noqnghamshire behoorlijk uitgebreid leeV, het
verzoek om een toelich?ng en mo?va?e bij zijn zienswijze t.a.v. afscheiding van de Kerk van
Engeland. De predikanten zijn zich bewust van de toenemende controle van de overheid en
zullen zich vroeg of laat toch moet uitspreken over hun posi?e. In hun overwegingen
noemen de predikanten, die ongeveer allemaal aan Christ College studeerden de min of
meer “guns?ge” posi?e van de katholieken, die rela?ef met rust gelaten door afgedwongen
loyaliteitsbetoon aan de koning maar wel tegen inlevering van zelfstandigheid. Zou dat ook

een begaanbare route zijn voor de puriteinen, ze zouden er wellicht rust door krijgen. Er
hebben zich al puriteinse groepen geconformeerd en zich weer aangesloten bij de Kerk van
Engeland. In een brief, die bewaard is gebleven, beantwoordt Smyth de vragen op zo’n
heldere en overtuigende wijze dat de predikanten zich “De broeders van de Afscheiding”
gaan noemen. Smyth benoemd 4 punten uit zijn overtuiging:
* Alleen “heiligen”(saints) horen deel uit te maken van de kerk
* Elke kerk hoort zijn eigen predikant met instemming te kiezen en door
inwijding te beves?gen.
* Aanbidding ?jdens diensten moet geestelijk zijn en niet worden beperkt tot
voorgeschreven formules.
* Elke gemeente moet geleid worden door een raad van herders (oudsten).
Daarmee neemt Smyth duidelijk stelling tegen de verplichte en knellende kerkorganisa?e die
voortvloeit uit “ The Book of Discipline en “The Book of Common Prayer” Zijn beginsel is:
Laat mensen vrij om gehoor te geven aan de ingevingen van de Geest in hun aanbidding van
God. En dan kan het niet zijn dat die ingevingen en aanbidding per koninklijk formulier
gedicteerd worden door de High Commission. Hij schrijV ook dat de bestaande
kerkorganisa?es onbijbels zijn. Vanuit Genève zijn 2 ambten bekend: oudste (herder, leraar,
opziener) en diaken en diacones (= 60+weduwe). De uitgebreide topstructuur van de kerk
van Engeland deugd niet. Met allerhande varianten per ambt: aartsbisschop, bisschop,
aartsdiaken, decaan voor het placeland, priester, prelaat, novice, etc…
In zijn volgende drie boeken gaat Smyth verder in op dit voor hem belangrijke onderwerp,
verdedigt het en werkt hij het verder uit. Inmiddels heeV hij behoorlijke invloed in
Noqnghamshire en mede door zijn voorbeeld durven kerkleiders de nieuwe verplichte
maatregelen van de Kerk van Engeland, in werkelijkheid de koning, zo hier en daar te
weerstaan. Smyth is duidelijk de regionale voorman van een beweging die zich opmaakt af te
scheiden van de kerk van Engeland. Robert Browne raadpleegt hij niet, Browne wil de
boeken van Smyth niet lezen en Smyth kan het niet goed met hem vinden omdat Browne
zich ondanks zijn afscheiding toch ten dele conformeert aan de mores in de Engelse kerk.
Smyth overlegt ook niet met zijn vroegere tutor uit Cambridge, Francis Johnson.
William Bradford (1590-1657), een latere voorman van de Pilgrimfathers, dateert het vormen
van beide eerder genoemde gemeenten in Gainsborough en Scooby in 1606. Hij bezoekt de
Scrooby groep, ongeveer een jaar voor de emigra?es naar Holland in 1607 en 1608.
De ?jd dringt en er moet gehandeld worden, De bijbel ligt open en staat vol aanwijzingen
hoe verder te gaan, waarom elders raad vragen. We herkennen hier opnieuw de Smyth die
mecerdaad de taken van een falende predikant van Gainsborough overneemt en de
preekstoel bes?jgt. Hij ziet wat hij moet doen, maar laat daarbij soms naasten achter zich.
Smyth stelt zichzelf geen vragen over oudtestamen?sche gemeente vorming en ook niet of
de oudtestamen?sche doctrines en ins?tu?es herhaald moeten worden in de
nieuwtestamen?sche ?jd. Hij neemt nu simpelweg het boek handelingen als grondslag voor
zijn gedachten over kerkorganisa?e.
Tal van theologische zaken overpeinzend m.n. over de sacramenten, avondmaal en doop en
ook over zijn onduidelijke posi?e besluit hij afstand te doen van zijn priesterwijding eerder
door bisschop Wickham.
Intussen brengt de postmeester van Scrooby, die ook in Cambridge heeV gestudeerd, en nu
in pastorie van de aartsbisschop woont de eerder genoemde William Bradford, de theorie
van Smyth in prak?jk en organiseert in Scrooby een gemeente op puriteinse grondslag.
Kennelijk is de situa?e in Gainsborough in het voordeel van Smyth uitgevallen want hij wordt
daar, overeenkoms?g zijn eigen theorie, door zijn gemeente gekozen en aangesteld als
predikant van de gemeente in Gainsborough. In hoeverre er dan afspraken en contacten zijn
tussen de pas gevormde gemeenten in Scrooby en Gainsborough zijn is niet duidelijk.

De theologische ontwikkeling die Smyth doormaakt, terwijl hij de ontwikkelingen in de kerk
van Engeland en het werk van de High Commission nauwkeurig volgt meent hij zich
duidelijker te moeten proﬁleren. Hij is niet de enige die weerstand biedt aan de knellende
maatregelen die door de “kerkelijke machine” genomen worden. Daarbij schroomt hij niet
overduidelijke woorden te gebruiken als an?christ, duivels, beest, het teken van het beest,
etc. daarmee steeds doelend op wat zich voordoet in de Kerk van Engeland. Het werk van
Smyth breidt zich uit. Hij organiseert, “rekruteert” en dient een kleine gemeenschap in
Gainsborough. Er is een lijst bekend met zo’n 70 namen van gemeenteleden met diverse
achtergronden, a•omst, posi?es en beroepen, niet alleen uit Gainsborough maar ook uit de
wijdere omgeving. Op een van zijn langere reizen in de wijde omtrek wordt hij ziek, zijn
aanleg voor tbc speelt op. Hij wordt dan verzorgt en verpleegt door de bevriende familie
Helwys op Broxtowe Hall. Een belangrijke toevoeging aan de gemeente is de komst John
Robinson, eerder, deels overlappend met Smyth, studerend aan Corpus Christ College in
Cambridge en tot voor kort hulppredikant in Norwich waar hij is geschorst. Ook hij doet
afstand van zijn wijding als priester in de Anglicaanse kerk aan verbindt zijn lot als
hulppredikant aan de separa?s?sche gemeente van John Smyth en dient met name de groep
die in Scrooby bij elkaar komt. Uit brieven blijkt dat de beide mannen verbonden zijn maar
dat Smyth overduidelijk de leider is en dat Robinson in die periode volgt. Er is tegenstrijdige
informa?e over de rol van Richard ClyVon die in een eerdere fase al leiding zou hebben
gegeven aan de Scrooby groep. Als ClyVon is uitgeweken naar Amsterdam, we vinden hem
inderdaad later terug als leraar in de Francis Johnson gemeente in Amsterdam, volgt
Robinson hem later in Scrooby als het ware op. M.a.w. het kan ook zo zijn geweest dat de
Gainsborough en Scrooby groepen minder bij elkaar horen dan eerder voorgesteld.
Smyth blijV denken en schrijven. In zijn boek “Principles and Inferences concerning of the
visible church”, (Principes en consequen?es aangaande de zichtbare kerk) beschrijV hij nader
zijn idee over de ul?eme kerk. Hij schrijV: In de SchriVen wordt ons een patroon geboden
waaraan elke gemeente zich moet houden. Een andere religieuze gemeenschap is niet te
tolereren. Uitsluitend heiligen maken deel uit van de gemeente, verbonden met God en met
elkaar door een convenant (verbond). Sommige van de leden kunnen talent hebben om
diensten te leiden, anderen zijn gewone leden. In de gezamenlijke gemeente woont de
volledige kracht van de Heer. De gemeente draagt gezamenlijk zorg voor de zaken van de
kerk in gehoorzaamheid aan de wil van God. “Het bestaan of aanwezigheid van een kerkelijk
kader voegt niets anders toe dan orde. Het kerkelijk kader kun je, indien nodig, bestraﬀen of
ontheﬀen van func?e”. Smyth onderscheidt dus maar 2 talken in de gemeente: het geestelijk
leidinggeven en het behar?gen van prak?sche zaken. Er worden ?tels genoemd, zoals
bisschop, oudste, priester, herder, leraar, bestuurder, allemaal duidend op een of meerdere
aspecten van het geestelijk leidinggeven, voor de tweede taak is maar een naam
beschikbaar: diaken, naast mannen kan het ook een vrouw zijn, mits ze maar aan de
geestelijke en prak?sche voorwaarden voldoet, weduwe is en niet echt jonger moet zijn dan
60 jaar.
Bij zijn nadenken over theologische zaken, bijbelexegese en de organisa?e van de “nieuwe”
gemeente komt het kennelijk niet bij Smyth op een vergelijk te maken tussen zijn eigen
ideeën en hoe men andere “nieuwe” gemeenten organiseert, hij raadpleegt daarover ook
niemand, voor zover bekend. Hier herkennen we weer de Smyth die in z’n eentje te werk
gaat. Zijn frequente solis?sche gedrag wordt een s?jlﬁguur die niet iedereen kan bekoren. Hij
verlaat op deze wijze ook de vroegere patronen, de Elizabethaanse en ook de modiﬁca?es
van Jacobus voor de Kerk van Engeland laat hij helemaal achter zich. Met het Geneefse idee
voor kerkorganisa?e: alleen (een raad van) oudsten, en (een raad van) diakenen doet hij
niets.
In de kerkprovincie ten noorden van de rivier de Trent, is de benoeming van een nieuw High
Court of Commission (kort: High Commission) nu ook voltooid en aan het werk gegaan. Ze

heeV zetels o.a. in York, Durham en Ripon. Een van de ac?efste leden is doctor Snoden, hij
kent het gebied waar Smyth ac?ef is als z’n broekzak en acteert in zijn nieuwe rol als rechter
bij de vervolgingen.
In july 1607 wordt Joan Helwys, de echtgenote van Thomas gearresteerd en met 2 anderen
gevangen gezet in York Castle. Ze willen de eed om zich aan de Engelse Kerk te conformeren
niet geven. De geves?gde kerkelite vindt de nieuwe canon volkomen terecht en normaal.
Deze ontwikkelingen ziende concluderen de separa?sten dat Engeland geen thuis meer kan
zijn voor de ware kerk en wordt het ?jd na te denken over alterna?even voor een vrije kerk.
Uitwijken naar een Engelse kolonie is vooralsnog te avontuurlijk. Virginia in new Engeland
lijkt te moeilijk. In het Caribische gebied zijn mogelijkheden, er worden daar Engelse kolonies
ges?cht, maar de lange zeereis en het warme klimaat vormen obstakels. Op de eilanden in
de monding van de St .Lawrencerivier, op de grens van huidig Amerika en Canada, poogt
men kolonies te s?chten, met mager resultaat tot nu toe. Dichter bij huis komt Frankrijk niet
in aanmerking, daar is het te gevaarlijk vanwege het uitwijzen, vervolgen en vermoorden van
hugenoten als gevolg van de contrareforma?e. Veel ?jd om te informeren, te
onderhandelen, fondsen te werven, te wikken en te wegen is er niet en moet er toch een
besluit worden genomen. Men weet dat Holland zich een mate van zelfstandigheid heeV
bevochten en dat er een periode van vrede wordt onderhandelt met de Spaanse
onderdrukker. Het vredesoverleg is veel belovend en als een posi?eve voorbode tekenen
Engeland en Holland een niet aanvalsverdrag, op voorwaarde dat er vervolgens een
(?jdelijke) vrede overeen wordt gekomen. Daarnaast spreken de par?jen in Holland af dat er
vrijheid van godsdienst is, elke godsdiens?ge groep geniet bestaansrecht en mag het eigen
geloof belijden en diensten houden.
Een uitwijken naar Holland, naar Amsterdam lijkt het meest voor de hand te liggen.
Er is ook een persoonlijke factor die Smyth naar Holland, naar Amsterdam trekt. Zijn
vroegere tutor Francis Johnson is daar naar toe getrokken. Daar is hij predikant van een
separa?s?sche gemeente die hoofdzakelijk uit gevluchte Londenaren bestaat. Het lijkt voor
de hand liggend dat twee gemeentes, onatankelijk van elkaar en uit noodzaak van Engelse
bodem verdreven, elkaar in den vreemde zullen gaan steunen, misschien op een bepaalde
manier gaan samenwerken, samen optrekken. Toch komt daar later niets van terecht. Na
aanvankelijk dat wel te hebben geprobeerd, blijven ze op zichzelf.
De Engelse grondwet (Magna Charta - 1215) staat emigra?e toe mits daartoe een
geschreven toestemming van de autoriteiten is verkregen. Helwys die zich min of meer met
de voorbereidende organisa?e van een evt. emigra?e heeV belast ziet zwaar weer op komst
op dat punt. Hij zegt dat emigra?e wel een recht is, maar dat het als straf kan worden
uitgevoerd. Voorbeelden zijn er. De magistraat moet vooraf alle voorwaarden nagaan en
controleren. Zo moet bijv. duidelijk zijn dat de aanvrager nooit (meer) zijn kerk bezoekt,
hetgeen de wet verplicht. Voor het herhalingskarakter van de ondervragingen, soms met
toepassen van fysiek geweld, blijven aanvragers gevangen, tot op dit punt duidelijkheid is
verkregen. Als dan de aanvrager zijn schriVelijke toestemming ontvangt, vaak na betaling van
een forse boete, staat daar ook op dat hij of zij zich per direct en rechtstreeks naar de
opgegeven haven moet begeven en zich moet melden bij deze of gene kapitein die spoedig
zal uitvaren naar een bestemming waar de emigra?eaanvrager geen enkele voorkennis van
heeV, maar in alle gevallen ver weg van Engeland is, ver weg van huis.
Het gerucht van een mogelijke emigra?e van een behoorlijke groep uit de gemeenschap van
Gainsborough gaat als een lopend vuurtje door de regio en moet de autoriteiten hebben
gealarmeerd. De bedoeling van de hiervoor genoemde grondwetsbepaling is dat alleen de
revolterende geestelijke leiders kunnen worden uitgezet en de evt. volgelingen geprest
worden te blijven en zich te conformeren aan de geldende godsdiens?ge mores. Het gerucht
gaat nu echter over een hele groep, dat zou toch een aderla?ng zijn voor de lokale
economie. Dat moet voorkomen worden vindt de magistraat, ook als precedent. Het lijkt

niet waarschijnlijk dat de leden van de Gainsborough groep zich bemoeit hebben om een
uitreisvergunning, maar daarover is niets bekend. Onder de leden van de gemeente in
Gainsborough, dat een binnenhaven heeV met een zeeverbinding over de rivier de
Whitham, langs Lincoln en van Boston aan The Wash naar de Noordzee, is ook een
scheepskapitein. Misschien dat hij ?jdens zijn bezoeken aan Hollandse havens laat vallen dat
er mogelijk een separa?s?sche groep uit Gainsborough plannen heeV om naar Amsterdam
te emigreren, want in Holland wordt het gerucht ook bekend. De adellijke bisschop van
Norwich en schrijver Joseph Hall, die inzake godsdienst vrij mag reizen, hoort zowel in
Engeland als in Zeeland over het plan. Hoe dan ook, als het moment van afvaart bekend
wordt gemaakt onder de leden van de Gainsborough groep moeten ze zich hals over kop
gereedmaken om af te varen. Thomas Helwys organiseert de “vlucht” van de Gainsborough
groep. Degenen die dralen of anderszins niet spoedig gereed staan blijven noodgedwongen
achter. Over de reiservaringen en overtocht van de Gainsboroughgroep is zelf niets bekend.
- Verwarrend is een tekst van Smyth in zijn laatste boek waarin hij aangeeV dat Helwys de
promotor en capabele organisator van de expedi?e is en met zijn groep overkomt en dat er
ook een groep onder zijn eigen leiding oversteekt. Waardoor het beeld ontstaat dat er
mogelijk in 2 groepen misschien ook wel in 2 boten is overgestoken. Smyth schrijV niet al?jd
helder over prak?sche zaken en wat hij bedoeld met sommige teksten is en blijV onduidelijk
want de tekst zou ook betrekking kunnen hebben op de terugkeer van Helwys naar Engeland
in 1611. Smyth neemt vaak niet de moeite een gang van zaken, een toedracht of een
procesgang met enige nauwkeurigheid te beschrijven, ook weinig of niets over zijn
persoonlijke omstandigheden of ervaringen. Het zou zo maar kunnen dat de bekende s?jve
bovenlip hem daar in de weg zit-.
Scrooby – Amsterdam
Het is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Smyth, zo rond 1606 ook in de zustergemeente in
Scrooby, (?jdelijk) leraar is. In de daarop volgende periode ontwikkelen zich de beide
gemeenten elk op eigen wijze en verschillen enigszins van elkaar op inhoudelijke punten. In
Scrooby komt Smyth later mogelijk een bekende tegen, John Robinson, die ook in Cambridge
aan het Corpus Chris? theologie studeerde. Net als Smyth houdt Robinson er puriteinse
gedachten en ideeen op na. Dat is dan ook de reden waarom Robinson eerder van zijn
func?e als hulppredikant in Norwich wordt ontheven. Na Norwich, waar veel contacten zijn
met Hollandse kooplieden, en waar het ook weer spaak loopt omtrent verdergaande
hervorming, gaat Robinson naar Scrooby en zoekt contact met de separa?s?sche groep
aldaar en wordt gekozen als hulpprediker en leraar, een posi?e naast de s?chter van die
groep Richard ClyVon, een uitgetreden Anglicaanse priester die een groot deel van zijn
eerdere gemeente meeneemt en vanaf 1595 de groep leidt, die in het geheim bij elkaar
komt in Scrooby Manor, het huis van de plaatselijke postmeester en schout William Brewster.
Brewster die ook studeerde in Cambridge (Peterhouse) is de verantwoordelijke oudste in de
Scrooby groep, die inmiddels zo’n 130 leden telt. Hij is al eens een periode in Amsterdam
geweest en in contact met William Davison maakt hij kennis met de reforma?eperikelen in
Amsterdam. In het dun bevolkte gebied van Scrooby blijV niet onopgemerkt dat op gezece
?jden en vanuit diverse rich?ngen een grote groep mensen zich verzameld in Scrooby Manor
en niet in het reguliere kerkgebouw 150 meter verderop. Men is wecelijk verplicht, op
straﬀe van een geldboete, daar elke zondag naar toe te gaan. Brewster trekt nog de meeste
aandacht van de plaatselijke bevolking. Hij is een plaatselijke notabele en bezoekt niet de
diensten van de oﬃciële kerk. De landadellijke Brewster is zich dat bewust en als het
spannender gaat worden legt hij in de herfst van 1607 zijn func?es als bode en regionale
postmeester neer. Met anderen trekt hij zich niets aan van de oproepen van het High Court
of Commission, dat acteert als een soort inquisi?e, namens de Engelse Kerk. Uiteindelijk
wordt William Brewster beboet en gearresteerd een lot dat hij moet delen met andere
gemeenteleden, aangevuld met het soms uit func?e gezet of gemolesteerd worden, het huis

overhoop gehaald of verbeurd verklaart. Vervolging van de grofste soort. In deze misere
beraden een aantal leden zich om in december al uit te wijken naar Holland, waar
geloofsvrijheid is, om zich daar aan te sluiten bij de zustergemeente van John Smyth uit
Gainsborough die een half jaar eerder naar Amsterdam is gevlucht.
Plotseling is dan zover, het overvalt de leden zo ongeveer. Brewster schrijV dat een
aangekondigd huwelijk, in de gemeente zijn The Banns of Marriage al afgekondigd,
noodgedwongen moet worden uitgesteld tot in Amsterdam. De Scrooby groep vlucht naar
de zuidelijker liggende haven van Boston aan The Wash. De poging mislukt jammerlijk, de
kapitein verraadt de boel. De vluchtelingen lopen in de val vlak bij het strand. Ze worden
gewapenderhand gearresteerd en gevangen gezet. De grotere groep, gezinnen met kinderen,
jeugdigen en senioren, wordt kort daarna weer vrijgelaten, zij gaan terug naar Scrooby,
gelukkig kunnen ze bijna allemaal nog terug in hun huizen, ze zijn nog niet verbeurd
verklaard. De leidsmannen waaronder William Brewster, Richard ClyVon? en John Robinson
worden een maand lang gevangen gehouden in de Boston Guildhall, maar daarna ook naar
Scrooby teruggestuurd. Hun toenmalige cellen zijn nu nog te bezich?gen.
Een tweede vluchtpoging wordt in het voorjaar van 1608 ondernomen, maar dan via de
noordelijker gelegen zeearm van de rivier de Humber. De vrouwen en kinderen reizen per
boot over de rivier de Trent, de mannen zijn eerder al te voet gekomen en hebben zich zo
ongeveer allemaal ingescheept op het wachtende schip met een Hollandse kapitein. Angs?g
en ontzet zien ze vanaf hun schip een fors con?ngent gewapende mannen naderen. Het
schip met hun vrouwen en kinderen zal hen dadelijk in de handen vallen. De kapitein ziet
wat er gaat gebeuren, brult commando’s, laat de zeilen hijsen, het anker lichten en zet koers
naar zee, naar Holland. Hulpeloos, met afgrijzen en in tweestrijd zien de mannen aan boord
dat het voorspelbare gebeurd met hun vrouwen en kinderen. De boot met mannen heeV
dan nog 2 weken heVige voorjaarsstormen voor de boeg voordat ze Holland bereiken. De
ellende voor de gevangengenomen vrouwen, kinderen, en ouden van dagen is bijna net zo
groot als voor het gevangenispersoneel. Voor hen is de situa?e onhoudbaar, de cellen
overvol, huilende kinderen, schreeuwende moeder en hulpbehoeVige ouderen. Hoe moeten
ze die voeden en verzorgen. Als ze worden vrijgelaten kunnen ze inmiddels nergens heen,
hun huizen zijn geconﬁsqueerd, overhoop gehaald, of leeggeroofd. Er is ook geen hulp of
ondersteuning hun mannen en vaders, die zicen op de boot onderweg naar Holland. Om er
maar vanaf te zijn krijgt de groep in de zomer van 1608 alsnog toestemming om naar Holland
te gaan. Over die tocht en ontvangst in Amsterdam vinden we geen informa?e.
Zou ClyVon inderdaad met de ”mannenboot” in het voorjaar van 1608 naar Amsterdam zijn
gekomen, de informa?e is onduidelijk, dan blijV toch onduidelijk waarom hij zich aansluit bij
de Johnson gemeente en niet verder met de Scroobygroep optrekt. Een reden kan zijn dat
ClyVon zich niet kan vinden in het idee om aanslui?ng te zoeken bij de eerder aangekomen
Gainsboroughgroep van John Smyth. Later ontstaat er tussen hen beide ook een felle
pennenstrijd en misschien kunnen de beide mannen het niet goed met elkaar vinden, dat
zou al kunnen zijn gegroeid uit mogelijk eerder contact tussen hen beiden in Scrooby of
Gainsborough. De Johnson gemeente is sinds 1595 onder leiding van Henry Ainsworth ac?ef
in Amsterdam (Johnson zelf zit op dat moment nog gevangen in Engeland) De eminente
ClyVon wordt gezien als de geestelijke grondlegger van de Pilgrimfathers die grotendeels uit
de Scroobygroep komen. Vanaf zijn aankomst in Amsterdam, zonder dat we precies weten
wanneer en hoe, heeV ClyVon daar een andere rol en maakt kennelijk geen deel meer uit
van de Scroobygroep die in twee groepen in Amsterdam aankomt en zich aansluit bij de
eerder aangekomen Gainsborough groep van Smyth en Helwys.
Leiden - John Robinson
Toch al in 1608/9 botsen de Scrooby en Gainsborough “bloedgroepen” in Amsterdam en wel
zo dat de Scrooby groep, zo’n 100 leden, naar Leiden verhuist. Op 12 februari 1609 krijgen ze

daar schriVelijk toestemming voor. De andere mo?even om naar
Leiden te verkassen zijn van economische en maatschappelijke
aard. De groep wordt daar met respect onthaald en behoorlijk
gefaciliteerd met onderdak en mogelijkheden voor scholing en
arbeid. Robinson mag een voor hem nieuwgebouwde woning
betrekken, met achter zijn huis zo’n 20 woninkjes voor de
armsten onder hen, de “wevershuisjes” waar nu het Jean
Pesynho•e is, vlakbij de Pieterskerk. In die buurt moeten zij ook
ergens zijn samengekomen want gebruik maken van een van de
kerkgebouwen in de stad wordt hen niet toegestaan en wat er
gepreekt wordt in de reeds bestaande Engelse gemeente in
Leiden staat hen niet aan, de predikant Robert Dury is te
vrijzinnig. Robinson mag in de jaren 1617-1619 via een connec?e
ook theologie studeren aan de universiteit en William Brewster geeV daar les in de Engelse
taal.
12-jarig bestand (1609 – 1621) en poli$eke verwikkelingen in de Nederlanden
De faculteit theologie in Leiden stuitert nog na van de theologie
disputen. Over het voor en tegen van de gereformeerde
predes?na?eleer tussen de docenten Gomarus (voor) en Arminius
(tegen). Uit de tegenstellingen, wordt poli?eke munt geslagen. De
leiding van de Nederlanden is in handen van raadspensionaris van
Holland, Johan van Oldenbarnevelt (Remonstrant-Arminiaan) en
Maurits van Nassau (Contraremonstrant-Gomariaan).
De aanvankelijke samenwerking tussen beiden gaat goed maar vanaf
de Slag bij Nieuwpoort in 1600, verslechterd die. Helemaal helder is het
niet maar verschillen in geloofsopvaqngen helpen mee tussen hen een
wig te drijven. Het argument dat van Oldebarnevelt de Nederlanden
wil “uitleveren” aan Frankrijk, van Oldebarnevelt praat met een Franse
delega?e over een vorm van hulp tegen Spanje, wordt door Maurits,
als militair leider, aangegrepen om van Oldebarnevelt met nog enkelen
waaronder Hugo de Groot, gevangen te nemen op beschuldiging van
landverraad. Op 12 mei 1619 laat Maurits, op het Haagse Binnenhof de
oude raadspensionaris onthoofden. De Nederlanden beleven op dat
moment het 12-jarig bestand, 1609 – 1621, ?jdens de 80 jarige oorlog
tegen Spanje. Het is dan alom bekent dan van Oldebarnevelt een
manier heeV willen vinden om de oorlog niet verder door te zecen en
Maurits juist wel, op de universiteit van Leiden is dat het gesprek van
de dag.
De Pilgrimfathers
Robinson ziet in het wegvallen van van Oldebarnevelt, dat de oorlog weer hervat zal worden
en de toekomst voor zijn Scroobygroep, die tot zo’n 300 leden is gegroeid, donker in. Samen
met andere factoren, zoals een opstekende decadente leefs?jl, een aantrekkende economie,
waarin de Engelse vluchtelingen door het cultuurverschil en gebrek aan toegepaste opleiding
niet mee kunnen komen, het ontbreken van normen en waarden die voor de Robinsongemeente belangrijk is en ook dat de kinderen meer Nederlands opgroeien dan Engels, krijgt
het, in de gemeente, al langer lopende gesprek over emigra?e naar de “Nieuwe Wereld”, een
serieuze toon. Ze zijn ook getuige van het opgaan en verdwijnen van de cultuur van de
Franse Hugenoten en van Waalse en Vlaamse gevluchte protestanten in de Leidense
samenleving. Dat willen ze toch graag voorkomen.
- In de eerste periode na aankomst in Leiden, houden ze geen avondmaal en wordt er niet
gedoopt. Wel getrouwd, maar dan burgerlijk, niet kerkelijk. Het gaat immers om een

burgerlijk contract tussen een man een vrouw, daar hoeV geen predikant of oudste aan te
pas te komen. De burgerlijke magistraat is volkomen in staat een huwelijkse verbintenis te
authoriseren. Ook is het niet nodig dat er perse een predikant preekt of voorgaat ?jdens de
diensten. Iedereen die zich daartoe geroepen voelt mag oefenen en zich bekwamen ?jdens
erediensten in het spreken en het voorgaan. Er is voldoende prak?sche ervaring, kennis,
wijsheid en boerenverstand present in de diensten. Men is interac?ef ?jdens preek en
studie, om zo tot een correcte interpreta?e en toepassing van de preek of de bijbelles te
komen. De onorthodoxe gang van zaken belemmert geenszins de groei van de
Robinsongemeente.
De geestelijke erfenis om tot een besluit te komen om te emigreren, een nieuw leven in New
England te beginnen wordt al jarenlang aangeleverd door mannen als John Browne, Richard
ClyVon, William Brewster en John Robinson zelf. In 1620 is het zover, na een erns?ge
afscheidsmaal?jd in het huis van de Robinsons, vertrekken 57 “Pilgrimfathers” naar
Delfshaven. De volgende dag wordt in de huidige “Pelgrimsvaderskerk” een dienst gehouden
waarin de missie van de pelgrimvaders wordt gezegend en vertrekt het gezelschap aan boord
van de Speedwell naar het Engelse Plymouth. Niet lang daarna vertrekt het gezelschap,
aangevuld met nog 48 Engelse puriteinen en gewone emigranten in 2 schepen,
de Speedwell en de Mayﬂower. De Speedwell blijkt echter niet zeewaardig en beide schepen
keren terug naar Plymouth. Men besluit daar zoveel mogelijk
pelgrims in te schepen op de Mayﬂower en zecen koers, op 6
september, naar New England waar zij een nieuwe kolonie
s?chten in het huidige Massachusecs: de Plymouth Colony.
Eerder ?jdens de reis landden zij op het puntje van het huidige
Cape Cod op, 9 november, maar besluiten toch verder te varen
en vinden pas op 11 december een geschikte plek voor hun
missie. Er staat hun meteen al een barre winter te wachten! De
helV van de groep overleeV die niet. Dat wekt het medelijden
van het opperhoofd van plaatselijke Massasoit Indianen, hij
schiet de kolonisten te hulp. Een tolk Squanto, een indiaan van
de Patuxent stam helpt bij de communica?e. William Brewster
is als oudste de geestelijk leider van de groep en assisteert later als adviseur zijn goede
vriend William Bradford die gouverneur over de kolonie wordt.
Omdat de situa?e in Engeland zich niet wijzigt volgen er in de jaren 1625 -1633 meer
groepen vluchtelingen uit oostelijk Engeland en worden hele gebieden in de nieuwe wereld
gekoloniseerd. Pas vanaf 1629 komen er ook predikanten mee, die helaas van de Anglicaanse
signatuur zijn hetgeen ogenblikkelijk weer tot onenigheid en ruzie leidt. De Plymouth Colony
wil ook niets te maken hebben met het Book of Common Prayer.
Ondertussen worden in de Plymouth Colony twee mannen gekozen, in een stemming door
de gemeente, een als zielzorger en een als leraar. De gemeente kiest dus zelf! Er komt geen
overheid of een kerkelijke koepelorganisa?e aan te pas. In Amsterdam hebben ze wel
degelijk kennis gemaakt met deze zienswijze van John Smyth. Geschreven ar?kelen over
gemeentevorming van de hand van John Smyth zijn met de Pelgrims meegereisd naar New
England. Vervolgens wordt de eerder gevolgde procedure toch teruggedraaid en worden de
beide eerder gekozen mannen pas aangesteld, nadat 30 leden van de Plymouth Colony
gemeente posi?ef hebben ingestemd met een nieuw protocol voor het kiezen van de leiders
van de gemeente. Een getrapte bevoegdheid dus. De gemeente is bevoegd tot het in- of
wegstemmen van een regeling of protocol en het afzecen van de leiding (of een leider) die
zich niet aan regelingen of protocollen houdt. Oudsten en diakenen, dienen zich aan het
protocol, (tegenwoordig statuten en huishoudelijk reglement) te houden. De gemeente gaat
niet direct over het aanstellen van personen, dat doet de raad. Ieder lid van de gemeente
krijgt wel een kopie van het protocol. Zo ontstaat de eerste christelijke kerk van Amerika.

Snel komen er meer nieuwe ideeën. o.m. over scheiding van kerk en staat, in 1634 al.
De staat is er dan nog niet maar je kunt beter op ?jd zo’n besluit nemen. Een
geloofsgemeenschap is een heilige gemeenschap en staat helemaal apart van de staat.
Geloven is vrijwillig daar moet de staat zich helemaal niet mee bemoeien, vindt men. Het
zijn de eerste aanzecen tot latere wetgeving omtrent Vrijheid van Godsdienst. De
Pilgrimfathers zijn de herauten van die beweging.
Amerika is in die ?jd nog steeds een kolonie van Engeland en naarmate de Engelse overheid
overgaat tot handhaving van Engelse wetgeving in Amerika komt het beginsel van
godsdienstvrijheid onder grote druk te staan, want waar trek je de scheidslijn tussen vrijheid
van Godsdienst en rebellie tegen de overheid en zijn handhavingsapparaat. Het gaat dan
over toewijzen van grond en toestemming om te bouwen. Zo verzecen de seclers zich ten
?jde van koning Karel 1e (1625-1649) als hij ingenomen land van oorspronkelijke bewoners,
de indianen, verkoopt aan zeer vermogende nieuwe seclers. Die onderhandeling dient direct
tussen beide belanghebbende par?jen te gebeuren, wat doet de koning daartussen? (Welnu,
een koninklijk graantje meepikken dus). E.e.a. leidt er weer toe dat de Engelse handhavers,
die nog helemaal niet toe zijn aan de nieuwerwetse ideeën, naar hun aard weer gaan
arresteren, opsluiten en straﬀen. Het vervolg is dan weer dat seclers uit de Plymouth Colony
naar een ander gebied, (het noordelijk deel van de Narrangansec Bay, Rhode Island) buiten
Engels toezicht vluchten en daar inderdaad direct van de Narrangansec indianen grond
kopen. Zo vergaat het gemeenteleider Roger Williams die later op zijn gekochte stuk land de
stad Providence moet hebben zien ontstaan. Williams begint daar een gemeente waarin hij
iedereen opneemt die om den gelove vervolgt wordt. Hij verkondigt ook volkomen vrijheid
van geloof en godsdienst. Wat we in de groep van John Smyth zien wordt hier weer
herhaald, in 1639 laten zich 11 mensen (weer) dopen maar nu op grond van hun persoonlijke
geloofsgetuigenis. Deze gemeente is de eerste bap?stengemeente in Amerika in Providence,
1639. - Merkwaardig genoeg herroept Robinson jaren later het hele doopidee, het is een
dwaling vindt hij dan. “Wie op aarde is nu in staat een ander de doop te bedienen”.
- Rond 1640 neemt het bestuur van de Plymouth Colony wetgeving aan die het wederdopen
veroordeeld en ook ieder die zijn zuigeling niet laat dopen of tegen de zuigelingendoop is.
Wetgeving tegen bap?sten dus, veroordelingen gevolgd door straf: geldboetes, zweepslagen,
opslui?ng etc. -.
Bij latere bezoeken terug in Engeland is Robinson een ijverig pleitbezorger voor
geloofsvrijheid. Daar groeit het bap?sme naar een mate van volwassenheid en heeV men als
beginsel dat de doop alleen aan toegewijde christenen bedient kan worden. Mensen die als
overtuigt christen herkenbaar zijn aan hun handel en wandel. De doop is geen lokkertje om
mensen in de gemeente te krijgen, is ook geen kermisacrac?e, de doop kan alleen maar in
de gemeente bediend worden. Ten overstaan van de gemeente een overtuigende belijdenis
aﬂeggen van een persoonlijke geloofsontwikkeling die soms al jaren gaande is maar nu
gerijpt is en er dan tot dopen kan worden overgegaan. Erns?g en toch ook tot grote vreugde.
Een bezegeling van de geloofsband tussen God en mens.
- In Nederland wordt er pas in 1796 (Bataafse Republiek) een begin gemaakt met het
scheiden van kerk en staat. Een begin van een heel lang proces. De wet beëindiging
ﬁnanciële verhouding tussen Staat en Kerk komt pas tot stand in 1983. En discussies over
bijv. de troonbede sudderen als een heidebrandje eigenlijk nog steeds voort -. (Is het proces
van scheiding tussen kerk en staat eigenlijk voltooid?).
De zelfstandige kolonie bestaat nog tot 1691 maar wordt dan opgenomen in een grotere
regio de Massachusecs Bay Colony. Inmiddels zijn meerdere groepen Engelsen, om diverse
redenen, naar New England gekomen. De Plymouth Colony blijV trouw aan een sobere
levensinstelling, maar wel in de door hen zo verlangde vrijheid om hun geloof in vrijheid
vorm te kunnen geven.

John Robinson is in Leiden achtergebleven en zorgt voor het restant van de “Scrooby
gemeente”. Hij zou later gaan als de middelen daartoe beschikbaar zouden zijn. Dat is er
nooit van gekomen, Robinson overlijdt in 1625 en wordt in de Pieterskerk begraven. In 1891
wordt een gevelteken aan de muur van de kerk (Kloksteeg 21) beves?gt ter herinnering aan
zijn aanwezigheid in Leiden.
Ondanks dat de in Leiden achtergebleven groep behoorlijk op zichzelf is, men geeV o.a.
voorkeur aan trouwen binnen de groep, is de groep vanaf 1658 opgegaan in de hervormde
gemeente en is er geen sprake meer een Engelse vluchtelingengemeente in Leiden.
Eerdere groepen Engelse vluchtelingen
Als eerste separa?st van de Engelse kerk wordt Robert Browne genoemd, hij is docent aan
Corpus Chris? College in Cambridge. Vanaf 1578 verkondigt hij separa?s?sche voornemens
als de Anglicaanse kerk niet verder hervormd. Hij vlucht, in 1582, met een groep volgelingen
naar Middelburg waar ze een gemeente s?chten. De vrees voor gevangenschap is niet
ongegrond want in 1593 wordt pastor John Penry uit Wales, vriend van William Brewster van
de Scrooby gemeente, verbrandt omdat hij an? Anglicaanse pamﬂecen uitgeeV. De
gemeente in Middelburg wordt sterk beïnvloed door de dopersen daar en kan ertoe geleid
hebben dat Browne publica?es uitgeeV waarin hij pleit voor vrije kerken en gemeenten,
geen curatele van staat of kerkelijke organisa?e en ook voor democra?sch gekozen oudsten
en voorgangers. In Engeland krijgen puriteinen vaak de bijnaam “Brownisten”.
Vluchtelingen in Amsterdam
Uit de voorgaande eeuw is bekend dat het reformatorische gedachtegoed niet alleen het
geloof betreV maar ook kan leiden tot maatschappelijke ontwrich?ng, zoals de eerst door
Luther aangewakkerde - en er zich later weer tegen kerende - boerenopstanden in Duitsland
tegen de heersende elite, die vele duizenden slachtoﬀers kent. En later ook de zeer
merkwaardige geloofsavonturen van de anabap?sten in Amsterdam en Munster laten zien.
De staats- en kerkelijke overheden zijn dus op hun hoede en worden door de historische
overleveringen gesterkt in hun pogingen alle separa?s?sche bewegingen te monitoren en
excessen zo nodig met geweld de kop in te drukken, ook in Amsterdam. De stad staat te
trillen op z’n houten palen, vanwege de geloofsvrijheid in Amsterdam. Er stromen drommen
vluchtelingen de stad binnen. De autoriteiten hebben de handen vol aan het huisvesten en
voeden van al die emigranten. Vanaf de bloedbruiloV (Bartholomeusnacht), de nacht van 23
op 24 augustus in 1572 in Parijs, waar de hele protestantse elite wordt vermoord door de
katholieke Parijse adel, komen duizenden Franse protestanten (Hugenoten) naar Nederland.
Niet veel later, in 1576, als Antwerpen z’n “Spaanse Furie” ondergaat” is dat opnieuw reden
voor duizenden protestanten om naar Holland te vluchten. Veelal krijgen de ze een
kerkgebouw toegewezen, niet zelden een kerkgebouw waar de katholieken de toegang is
ontzegt. Joden zijn er al langer in de Nederlanden, maar vanaf het moment dat het
katholieke Spanje in opdracht van de Koning de joden gaat vervolgen (wordt christen, anders
laat je het leven) komen vanuit Spanje vanaf 1490 en vanaf 1497 ook uit Portugal duizenden
Joden eerst naar Mechelen en Antwerpen en als die ook in katholieke handen vallen verder
naar Holland, in het bijzonder naar Amsterdam. In 1492, het jaar waarin Columbus
“Amerika“ ontdekt, verlaat de laatste jood het geco, El Call, van Barcelona. En daar dan
bovenop in 1607, het geboortejaar van Michiel de Ruyter, ook nog de Engelse vluchtelingen
uit dit verhaal.
Situa$e in de Nederlanden
Vanaf de Reforma?e zijn het de Lutheranen en Anabap?sten, die als eerste nieuwe
geloofsgroepen vormen naast de bestaande Rooms-Katholieke Kerk. De naamgeving van de
anabap?sten houdt naast de betekenis van weder of opnieuw dopen, verband met de
opvaqng dat een gelovige alleen gedoopt kan worden op grond van getuigenis of belijdenis
van geloof. Dat houdt in dat men na heeV gedacht over de betekenis van een persoonlijk

geloof. De dopersen verbinden een zekere leeVijd aan het kunnen nadenken, afwegen,
beredeneren. Die rijpheid komt zo ongeveer in de adolescen?e, zeg vanaf 13 jaar, bij de een
vroeger en bij de ander wat later. M.a.w. vanaf zo’n leeVijd kan iemand vanuit z’n eigen wil
redeneren en op basis van overtuiging besluiten zich te laten dopen. De term grootdopen of
volwassen doop wordt daarvoor ook wel gebruikt. In de periode waarin het doperdom
opkomt is zo ongeveer iedereen als zuigeling in de katholieke kerk besprenkelt, dopen is voor
die handeling een niet passende benaming zou je kunnen zeggen. Aanslui?ng bij een
doperse gemeente betekent dat men opnieuw gedoopt wordt, vandaar “wederdopers”. Het
als zuigeling in de r.k. kerk gedoopt worden betekent ook dat de zuigeling vanaf dat moment
deel uit maakt en onder toezicht staat van die kerk, “eigendom” is van die kerk.
We moeten er ons van bewust zijn dat er in die periode nog geen scheiding van kerk en staat
is en het gezag van de kerk even zwaar weegt als dat van de seculiere overheden. De
uitoefening van het gezag is dan wel in handen van de magistratuur maar vaak wordt er ook
samengewerkt, bijv. de beulen die de fysieke martelingen voor hun rekening nemen terwijl
de slachtoﬀers scherp worden ondervraagt door kerkelijke inquisiteurs. Als de Reforma?e
aanvangt is het onmiddellijke gevolg dat het gezag van de heersende kerk wordt aangetast.
De Reforma?e stelt zich immers op tegenover de in alle takken van de samenleving
verweven Moederkerk van Rome die haar posi?e en macht ziet aangetast maar de
magistraat meestal aan haar zijde vindt om op te treden, vaak op gruwelijke wijze, tegen de,
in de ogen van de Kerk van Rome: rebellen, duivelaanbidders, raddraaiers en nieuwlichters.
Tussenstand
De rol van het puriteinse denken en handelen, als onderdeel daarvan ook het Bap?s?sch
gedachtegoed, heeV mede als gevolg dat de mo?va?e en de daadkracht van puriteinen in
het Engelse parlement toeneemt en een grotere rol in geloofszaken verwerV t.o.v. het
despo?sch handelen van de koning. Ook in de koloniën waar de koning het ook voor het
zeggen heeV, zij het dat handhaving wel eens wat verwatert omdat er zulke grote wateren
tussen de koloniën en het moederland liggen.
Al met al heeV het anabap?sme, het dopen of wederdopen op geloofsgetuigenis en het
gedachtegoed daaromheen door mannen als John Smyth, Thomas Helwys, Roger Williams en
John Robinson een interna?onale weerklank gevonden in diverse vormen zoals
geloofsvrijheid, scheiding van kerk en staat, zelﬁnrich?ng van de kerk, beperkte invloed van
de kerkelijk elite, verbetering van status van de “gewone” man, met ook sociaal
maatschappelijke gevolgen. Het verlangen en het streven van de puriteinse beweging blijV
zich bestendigen, het wil de Kerk van Engeland hoofdzakelijk van binnenuit verder
hervormen naar reformatorische principes, zuiveren van niet bijbelse katholieke theologie,
riten en gebruiken. Dit streven heeV het lang volgehouden, bij elke troonwissel wordt er
weer nieuwe hoop geput en bij een tegenvallende koers alertheid voor de eigen posi?e en
scherp toezicht dat er niet meer van de zaak verloren gaat dan strikt onhoudbaar is. Maar
toch ook durven te besluiten huis en haard te verlaten en uit te wijken naar een ander land
met andere gebruiken en gewoonten, om daar een nieuw bestaan op te bouwen in vrijheid
van geloof.
Toch zijn niet alle non conformisten, separa?st geworden om naar elders buiten Engeland uit
te wijken, er zijn er ook gebleven en hebben naast de kerk van Engeland en de kerk van
Rome andere, kerkvormen gevonden waarin zij hun nieuwe geloof kunnen uitoefenen.
Het gaat om het vinden van nieuwe wegen, omgaan met tegenstand en wantrouwen, lange
adem, geduld, vernedering, uitslui?ng en gevaar.
Geloof en kerk zijn het domein van het kerkelijke gilde, katholiek of anglicaans. Hoe kun je
die instan?es met zo weinig mogelijk kleerscheuren passeren om toch je doel te bereiken.
Het blijkt toch mogelijk een kerk te s?chten naast de bestaande, echter niet zonder de
eerder genoemde gevolgen, daar moet men zich mee verzoenen dat kost moeite en soms is
de moeite teveel. Het losmaken uit een groter geheel, de grote kerk en de grote overheid. In
gezamenlijk geloof en overtuiging, “Daar waar 2 of 3 in mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in

hun midden”, Mach.18:20. De teerling werpen en aan een avontuur beginnen waarvan je
wel het doel voor ogen hebt maar niet weet waar het je zal brengen. In zijn boek “The
diﬀerences of the separa?on” schrijV John Smyth in 1608: “We covenant with God and with
another to walk in all the ways known, or to be known unto us, according to our best
endeavours what soever cost us”. De geloofsgemeenschap die rondom dit Gainsborough
covenant ontstaat wekt elan bij de groep zelf, maar jaloersheid en kri?ek van de omgeving,
die opmerken dat liefde, genegenheid en trouw zichtbare waarden zijn bij de handel en
wandel van de groep. Geen wonder dat er toeloop is. Als de groep bijeen is, op de “Dag des
Heren” en na de dienst samen overlegt waar men de volgende zondag zal samenkomen, de
taken onderling verdeelt en afspreekt wie zal spreken dan is dat uitdagend voor de
nieuwkomers, want iedereen neemt naar vermogen deel. Niet meer ondergáán maar
meesturen. Het vormt een tegenwicht tegen de pogingen van de geves?gde orde, staats en
kerkelijk, om de nieuwe kerken onderuit te halen en hen het bestaan als gemeente en het
par?culiere leven van individuele gemeenteleden onmogelijk te maken.
Luthersen
In de Nederlanden ontstaat vanaf 1520 in Antwerpen een Lutherse enclave, kennelijk is de
toeloop zo imponerend dat het “tolerante” Antwerpen wel “Wicenberg aan de Schelde “
wordt genoemd. In een Augus?jnenklooster in Antwerpen raken een 13-tal monniken onder
de indruk van wat ze lezen in de traktaten van Luther die over heel Europa worden verspreid.
De overgenomen nieuwe inzichten nopen hen hun onderwijs daarop aan te passen. Met als
gevolg dat ze in Vilvoorde in de gevangenis belanden waar ze heVig aan de tand gevoeld
worden door een katholiek deputaat van de Universiteit van Leuven. 3 monniken weigeren
hun nieuwe geloof te herroepen, 2 daarvan, Jan van Essen en
Hendrik Voes worden daarop, in 1523 door de R.K. Kerk gevonnist
en op de grote Markt in Brussel op de brandstapel vermoord met
een Laudatum Dominum op hun lippen. Zij gaan de geschiedenis
in als eerste Lutherse martelaren in de Nederlanden. In de
noordelijke Nederlanden is het de gewezen bedelmonnik Jan de
Bakker die na omzwervingen, o.a. in Leuven onder het gehoor
van Erasmus komt, en in Woerden in het geheim een Lutherse
gemeente begint. Om zijn bediening te maskeren oefent Jan het
beroep van bakker uit. Toch laat Margaretha van Oostenrijk, dan
de landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden, de Bakker, net
als eerder van Essen en Voes gevangen nemen en na erns?ge
verhoren en martelingen, in dit geval in haar aanwezigheid, in
1525 op de brandstapel in Den Haag vermoorden. Jan de Bakker wordt beschouwd als de
eerste Lutherse martelaar in de Noordelijke Nederlanden. Omdat de Luthersen, op termijn,
in het overwegend katholieke deel van Duitsland minder vervolgd worden, ze blijven immers
trouw een aantal katholieke gebruiken (eucharis?e, en kerkelijke bestuursvorm) gebeurt het
dat gewapende Luthersen o.l.v. Landgraaf Filips van Hessen, samen met de gewapende
katholieken van Bisschop Frans van Waldeck, tegen Munster optrekken om daar in 1535 een
einde te maken aan het doperrijk en het nieuwe Jeruzalem van Jan van Leiden
Dopersen - Zollikon
Door de eeuwen heen zijn er, vanaf de eerste paasdag al?jd wel geloofsgroepen geweest die
“vrij” zijn, niet bij of onder “Rome” horen, zoals bijv. de zwaar vervolgde Waldenzen en
Albigenzen (Katharen) vanaf de 12e eeuw in Noord Italie (Piemonte) en Z.O. Frankrijk
(Dauphine). In de 16e eeuw zijn het de anabap?sten. Het begin van de doperse beweging
wordt soms teruggevoerd naar Johannes de Doper, die we uit de bijbel kennen als de neef
van Jezus. Maar van een denomina?e is dan geen sprake. Dat verandert zo ongeveer vanaf
1523. In het Zwitserse Zurich, brengt Ulrich Zwingli, de Zwitserse Reformator, voor het eerst
in een studiekring een doop voor volwassenen te berde, op posi?eve wijze. Om poli?eke en

stadsorganisatorische redenen trekt Zwingli zijn voorkeur later weer in, zeer tegen de
opvaqngen van een aantal van zijn leerlingen, die vinden dat hij zich onderwerpt aan de
grillen van een stadsbestuur, een overheid. De eerste tekenen dus van het idee dat een
overheid niet over geloofszaken zou moeten gaan, om uiteindelijk te komen tot scheiding
van staat en kerk. Zwingli’s leerling Konrad Grebel doopt collega leerling Jorg Blaurock in
1525 in de rivier Sicer bij St. Gall. Blaurock doopt daarop meerdere gelovigen en zo ontstaat
de eerste doperse gemeente in Zollikon, een kleine eenvoudige boerengemeenschap net
bezuiden Zurich, aan de oever van de Zurichsee. De informa?e hierover schetst dat het om
dopen door onderdompeling gaat, niet voor niets wordt een rivier als doopwater gekozen.
Dezelfde informa?e toont dat in de doperse beweging die daarop volgt er vaker in
rivierwater wordt gedoopt door onderdompeling. Vandaag de dag lijkt de doopvorm bij de
dopersen niet eenduidig te zijn. Naast onderdompeling kan het een ook soort begie?ng over
gebogen hoofd en gesloten handen of een besprenkeling zijn die later gebruikelijk wordt, of
ook wel door het 3 keer opleggen van in water gedoopte handen of 1 hand, en het
uitspreken van een doopzegening. Zwingli die bij zijn terugname blijV, spreekt zich nu furieus
uit tegen het wederdopen, evenals Luther en Calvijn. Aanleiding voor de Zurichse magistraat
om hard op te treden tegen deze “doperse uitwassen”. Veel Zwitserse dopersen ontvluchten
hun kanton als in 1527 een andere vroegere leerling van Zwingli, Felix Manz, door
verdrinking in de rivier Lemmet om het leven wordt gebracht, een symbolische straf voor
een wederdoper. Toch houdt dit de doperse beweging niet
tegen. Het wordt echter overal bestreden, hoofdzakelijk
door plaatselijke overheden op aanwijzing van de geves?gde
katholieke kerkelite. Als het doperdom zich verder verspreidt
over Europa, o.a. door de missionaire drang van Melchior
Hoﬀman, maar toch hoofdzakelijk door vluchtende
dopersen, maakt het een tumultueuze ontwikkeling door. De
beweging wordt beïnvloedt door allerlei wind van leer,
waarbij aanvankelijk een chilias?sche koers wordt gevolgd,
m.n. in Duitsland en Nederland zorgt die voor excessen in
Amsterdam en Munster 1534-1536 en later explosieve
debacen in Nederland tussen een dissidente glasschilder
David Joris (Wonderboek) en Menno Simonsz. Door de
eindeloze vluchtbewegingen, om maar aan vervolging te
ontkomen, kan er ook geen duidelijke centrale organisa?e
ontstaan. Toch ziet de Friese voorman Menno Simonsz, (1476-1561) hij verwerpt al in 1531
de zuigelingendoop, zich kans de dopersen door rigide maatregelen en strakke leiding in wat
rus?ger vaarwater te leiden. Door zijn leiding ontstaat er een mate van stabiliteit in de
doperse beweging die dan ook van naam verandert, van Anabap?sten naar Mennonieten of
Mennisten. Menno legt bijv. uit dat christenen niet zomaar naar het zwaard moeten grijpen,
zoals in het OT gebruikelijk is. De beelden die tot ons komen vanuit het oude verbond
kunnen niet zomaar overgeplaatst worden naar het nieuwe verbond, Jezus leert ons daar
een heel andere levenswijze. Hetzelfde geldt ook voor de zuigelingendoop die gebaseerd is
op het besnijdenisgebod binnen het oude verbond, dat past niet binnen het nieuwe
verbond. Na het overlijden van Simonz steken toch weer vroegere sen?menten de kop op en
wordt er veel aandacht besteed aan de denkbeelden van de zeer de liberale geleerde
humanist Dirck Volkertz Coornhert (1522-1590), die ook als secretaris van Willem van Oranje
fungeert. (Er zijn stemmen die zeggen dat Coornhert de correcte schrijver is van het
Wilhelmus). Coornhert wordt als spiritualist geduid, je zou dat kunnen opmaken uit de
polemische corresponden?e met Menno Simonsz en de latere leiders van de Amsterdamse
Waterlandse dopers Hans de Ries en Lubbert Gerritz die wel openstaan voor alterna?eve
gedachten omdat het regime van Menno Simons toch wel erg knelde. De Ries en Coornhert
raken later ook bevriend. Door het verder achterwege blijven van excessen, een sobere
leefs?jl en sociale instelling verwerven de dopersen in Amsterdam zich een gedoogstatus. De

invloed van vele rijke doperse koop- en handelslieden in Amsterdam heeV daar een rol bij
gespeeld.
Van groter belang voor de latere iden?teit van de dopersen is de invloed van het Socianisme.
Fausto Sozzini (1539-1604) ves?gt zich als Italiaanse vluchteling in Polen en ontwikkelt naast
de dan in ontwikkeling zijnde geloofsgroepen het Socianisme, een omstreden unitaris?sche
leer die o.a. de Zondeval en de Drie-eenheid ontkent en Jezus niet als verlosser erkent alleen
als een moreel en zedelijk voorbeeld. Vanuit Polen bezoeken 2 socianis?sche
vertegenwoordigers (Poolse Broeders) diverse “nieuwe” geloofsgroepen in Leiden en
Amsterdam met de bedoeling hun ideeën te presenteren, die bijv. bij de remonstranten
aanslaan maar zich ook de woede van de Nederduitse Gereformeerde Kerk op de hals halen.
Toch zien ze kans met de Waterlanders in Amsterdam in contact te komen want een aantal
maatschappelijke aspecten van het Socianisme worden naar het lijkt in het doperdom
overgenomen en behoren sindsdien bij de iden?teit van de dopersen. Onder meer geen eed
aﬂeggen aan de overheid, niet in dienst van de overheid treden en geen wapens anders
gebruiken dan als afschrikking.
Aan de hand van de boeken van de Poolse Broeders onderzoekt men op de universiteit van
Leiden de leerstellingen van het Socianisme en verwerpt ze. Het socianisme ondergraaV de
beginselen van het reformatorische geloof, dat des?jds de heersende godsdienst is. Op
indica?e van de Leidse universiteit worden de Poolse Broeders (Ostorodt en Woidovski) met
hun boeken het land uitgezet.
M.n. deze verdachte geschiedenis is weer aanleiding voor de overheid en ook de andere
kerken om nauwkeuriger te bezien waar de dopersen nu weer mee bezig zijn.
Wat eerder, in 1579, wordt door de staat de Unie van Utrecht ondertekend en valt in 1580
de keuze voor een algemene godsdienst uit in het voordeel van de Gereformeerde Kerk en
wordt de katholieke eredienst in Amsterdam oﬃcieel verboden. Deze bewegingen ziende in
1580, stellen de voormannen van de Amsterdamse Waterlandse dopersen een document op
waarmee zij zich posi?oneren op de kerkelijke kaart.
Europa
Het zijn niet alleen de dopersen in Friesland, Noord Holland, in delen van Noord Duitsland,
Zwitserland, Noord Polen en Ukraine die een tumultueuze periode doormaken, overal in
Europa gist en broeit het, veroorzaken tegenstellingen in geloofsopvaqngen, spanningen en
roerselen en leiden ook tot opstanden en (reforma?e)oorlogen die pas met de vrede van
Wesƒalen (Munster) in 1648 tot bedaren komen. De prijs is ontzecend geweest. Alleen al
verliest 30% van de toenmalige Duitssprekenden het leven. Europa moet zich opnieuw
uitvinden. Er is dan ook nog steeds de dreiging vanuit het Ocomaanse Rijk waarvan de
expansiedriV pas in 1683 voor de poorten van Wenen deﬁni?ef een halt wordt toegeroepen.
John Smyth – Deel 2 - Amsterdam 1607 – 1612
Smyth en zijn groep worden vanuit Engeland door bisschop Joseph Hall, erns?g beschuldigd.
Ze zouden zijn misleid, hun rug hebben gekeerd naar de moederkerk, waar zij geestelijke
opvoeding genoten, zijn opgegroeid en opgeleid, waar in hen is geïnvesteerd. De problemen
zijn toch niet onoverkoombaar, die kunnen toch worden bijgelegd, daar verlaat je de
moederkerk toch niet om!
Zowel voor de groep uit Scrooby als voor de groep uit Gainsborough is er sinds hun
aankomst een nieuwe levensfase begonnen. Niet alleen is hun omgeving helemaal anders
ook hun innerlijke leven, hun geestelijke leven verandert. Amsterdam heeV inmiddels de
interna?onale handelsposi?e van Antwerpen overgenomen, kunsten, wetenschappen,
architectuur zijn tot grote bloei gekomen. Ingenieuze waterwerken worden uitgevoerd, en
van alles zal later nog meer gebeuren. Smyth zal echter niet lang genoeg leven om het zich
allemaal bewust te zijn of zich er zelfs maar naar te orienteren. Hij zal helemaal geen deel uit
maken van zijn nieuwe omgeving, hij zal nog maar zo’n 5 jaar leven, waarin hij al zijn
vaardigheden nodig heeV voor de herderlijke en geestelijk zorg van de groep Engelse

vluchtelingen die hij in Gainsborough heeV aangezet tot uitwijken naar vrijheid van
Godsdienst en ook Vrijheid van Drukpers maar dan wel in Holland, in Amsterdam.
Smyth noemt zijn gemeente, in 1607, The Second English Church in Amsterdam. In zijn ogen
is het dus een kerk, een gemeente, niet zomaar een groep vluchtelingen.
In 1608 publiceert Smyth zijn boek “The diﬀerence of the churches”, daaruit 3 hoofdpunten:
Liturgie: geen gebruik van boeken, ook geen bijbel, ?jdens de lofprijs en aanbidding,
profeteren en zingen. De verbondenheid met de Geest moet niet beïnvloed of gestoord
worden door aﬂeidende “natuurlijke” zaken. Het gaat om aanbidding in de Geest.
Bestuur: Twee ambten: oudste en diaken. Zowel herders als leraars zijn oudsten, daarvan
kunnen er meerdere zijn in een gemeente.
Financiën: GiVen, dona?es en collecten zijn alleen dan welkom als ze geschonken worden
door leden van de gemeente, zodat zeker is dat de gaven geheiligd zijn. Van vreemden en
gasten zijn gaven niet wenselijk. (Deze gedachte is niet zo heel vreemd en komt in essen?e
overeen met de aanwijzingen voor deelname aan het avondmaal). Men zingt uitsluitend
psalmen, hoe is niet bekend. Vanzelfsprekend lokken deze toch nieuwe gedachten weer
kri?sche reac?es van o.a. weer Francis Johnson van de Ancient English Church in
Amsterdam, zijn vroegere tutor uit Cambridge.
De Hollandse zeehandel langs de Europese havens neemt grote vormen aan en Hollandse
schepen vervoeren het merendeel van de handelswaar. Er veel industrie op scheepsgebied,
werven, opslag, overslag, pakhuizen, cartograﬁe, scheepsmaterialen en een belangrijke
regionale handel in victualiën. Nu de grote zeehandelsroutes naar de “Oost” in kaart zijn
gebracht wordt in 1602 door Johan van Oldebarnevelt de VOC opgericht, (in 1621 wordt ook
nog de WIC opgericht). De Amsterdamse bedrijvigheid neemt nog verder toe als ook in 1607
aan het Rokin begonnen wordt met de bouw van de koopmansbeurs. Midden in de stad
drijV de doperse bakker Jan Munter, aan de huidige Bakkerstraat, wonende aan de
Warmoestraat, een fors “bakhuis” waar hij scheepsbeschuit bakt die lang goed blijV en in
grote hoeveelheden aan boord meegaat voor lange zeereizen. De bakkerij, bij de toenmalige
Binnensingel, waar de Amstel een bocht westwaarts maakt, en opstallen zijn ontruimt omdat
de ac?viteiten in 1603 zijn verplaatst naar het “Stadsbushuis”. Sindsdien zijn de opstallen
niet meer in gebruik als bakkerij. Het is een heel complex, met een grote centrale ruimte die
wordt geﬂankeerd door 4 kleine huizen, aan elkaar gebouwd met schuurtjes, waar eerder
bakkerijpersoneel in woont. Achter de hoofdruimte, de eigenlijke bakkerijhal, staan rondom
nog meer buitengebouwen. Heel geschikt voor een groep vluchtelingen die in elkaars
bescherming en zorg een soort gemeenschap wensen te vormen. In de ruime centrale hal
komt de groep samen voor maal?jden en eigen diensten. Er is voldoende huisves?ng in de
woningen en gebouwen zodat de meesten, met voorrang voor de armsten, in een enigszins
private sfeer kunnen worden gehuisvest. Het lijkt ongeveer op de sfeer van leven en werken
aan een Engelse universiteit in die jaren. Er is geen informa?e over de zakelijke kant van de
zaak. Wellicht heeV Helwys zich daarom bekommert.
Smyth schrijV over het reilen en zeilen van de gemeenschap niets dat ons bekend is. Ook
niets over zijn gezinsleven, zijn vrouw of zijn evt. kinderen. Uit andere bron begrijpen we dat
hij optreedt als arts voor zijn groep. Om betaling bekommert hij zich niet, en dat hij zijn
eigen jas geeV aan een pa?ënt die de jas meer nodig heeV dan hij is een eken van zijn
inborst. Nederlands is een vreemde taal voor Smyth, maar hij kan zich behoorlijk redden met
La?jn en degenen die hem zo kunnen verstaan en begrijpen zijn ook de mensen met wie hij
contact zoekt, zij dat met mate. Naar beste weten is er tussen Smyth en de al langer
bestaande Engelstalige gemeente aan het begijnhof geen contact geweest. Tussen de oudere
Engelse gemeente van Frances Johnson, Aisnworth en ClyVon is aanvankelijke wel contact
geweest, m.n. in corresponden?e, maar hebben elkaar hoegenaamd niet beïnvloed.
ClyVon moet wel eens de gemeente van Smyth hebben bezocht zo kunnen we opmaken uit
een schrijven. Door de lokale overheden en andere kerken wordt er neergekeken op de
Engelse emigrantenkerken, alsof het sekten zijn. Terwijl de Johnson gemeente in 1607 een
eigen gebouw heeV laten neerzecen en bij het religieuze establishment zou moeten horen.

Smyth besteedt veel ?jd aan het nadenken over de juiste gemeentevorm. Hij komt tot de
slotsom, op grond van zijn studies in het Nieuwe Testament, m.n. het boek Handelingen, dat
de bestuursvorm in de Johnson gemeente niet bijbels is en niet strookt met zijn pas
gevormde ideeën. Misschien vanwege zijn nieuwe ideeën of anderszins, maar enigen uit de
oorspronkelijke Gainsborough groep gaan over naar de Johnson gemeente. In 1609 wordt de
Gainsborough groep weer kleiner. John Robinson wil zich met zijn Scoobygroep los maken
van de Smyth groep en zich in Leiden ves?gen, hetgeen ook gebeurd. De groep die
uiteindelijk naar Leiden verhuist neemt vanuit de moedergemeente een belangrijk beginsel
mee. Als grondslag voor het vormen van hun gemeente des?jds spreekt iedere
deelnemer uit dat hij of zij een verbond met God en met elkaar aangaat. Deze
convenantsbeloVe wordt staande op een stoel met luide stem uitgesproken zodat elk in de
groep het kan verstaan.
Wat betreV het ontstaan van de Robinsongemeente in Leiden is er geen bemoeienis van
Smyth of zijn groep anders dan deze oorspronkelijke convenantsbeloVe en de ideeën van
Smyth over de inrich?ng vaneen bijbelse gemeente. De bemoeienis vanuit de Johnson
gemeente beperkt zich tot een kri?sch schrijven van Johnson en ClyVon.
Robinson vindt dat een gemeente voldoende klein moet zijn zodat zij op een loca?e bij
elkaar kan komen! Opmerkelijk. Misschien dat dit al in Engeland leeV. Ze komen in 2 groepen
bij elkaar in Scrooby en in Gainsborough. Uit prak?sche overwegingen is het dan ook
misschien noodzakelijk. Een kleine groep kan zich sneller uit te voeten maken als het nodig
is, een kleine groep valt minder op, kan beter op elkaar lecen en elkaar steunen en helpen,
kent elkaars noden en zorgen beter, etc.
Aan de hand van zijn studies komt Smyth tot een aantal voorlopige, hij wil ze nog wel eens
wijzigen, slotconclusies: de gemeente kent 2 ambten: oudsten en diakenen. Dat klinkt
vandaag vrij logisch maar is dan een revolu?onair denkbeeld. Behalve de Presbyteriaanse
hebben de geves?gde kerken een hele piramide aan ambten, waar oudsten en diakenen
soms helemaal niet in terug zijn te vinden. Taken en gaven van oudsten moeten op elkaar
worden afgestemd. In elk geval zijn de herder en de leraar/predikant, oudsten. Over de
posi?e van opzichter is Smyth minder duidelijk, hij lijkt die meer op te lijnen met de diaken,
want die zorgen voor uiterlijkheden, ordelijkheid, voorzien in noden en andere materiële
zaken van de gemeente zoals het innen en beheren van de collectegelden en de kas. Gasten
en bezoekers mogen niets in de collectezak doen, alleen de vaste leden. Het gaat om een
oﬀer en dat hoort geheiligd te zijn! Een betrouwbare, seniore weduwe van 60 + kan ook
diacones zijn, haar aandacht wordt gewenst voor weduwen, wezen, vaderloze gezinnen,
zieken en bij overlijden.
De taakstelling voor de oudsten die onderling geen verschil hebben in hiërarchische status:
* De oudste (herder) gaat voor in een niet heersende maar dienende s?jl en zet zich in, om
de gemeente ijverig, heilig en gehoorzaam voor God te maken.
* De oudste (leraar) zorgt dat de gemeente niet onwetend is wat betreV de bijbel en bijbelse
principes. Hij duidt vanuit de bijbel zonden en zondig gedrag en de weg naar heiliging.
* De oudste (opzichter) overziet en kent de gemeenteleden en zorgt voor organisa?e, orde,
rust en vrede.
* De diakenen zorgen dat het in de gemeente niet aan het nodige ontbreekt zoals acributen
voor de avondmaal-en doopbediening en dragen zorg voor nooddruVigen.
Er zijn ook enkele mannen aangesteld als profeten, (helaas is het evt. ambt posi?e en een
procedure daarbij niet bekend). De profeten worden door de gemeente “gehoord” bij
verschil van inzicht, interpreta?es van bijbelteksten en geven ook uitleg en duiding bij het
spreken in tongen. De gehele gemeente wordt verantwoordelijk gehouden: de kracht, haar
door God gegeven, te behouden, te bewaren en te voeden en niet te laten stelen of kapen
door zondig gedrag, openlijk of in het geheim of welke andere vorm van knech?ng dan ook.
Een zeer bijzondere regel voor die ?jd, maar wel een die onderstreept dat de gemeente

zichzelf organiseert en besluiten kan nemen als zij samen in vergadering bijeen zijn: Zo kan
de verzamelde gemeente oudsten of diakenen beves?gen maar ook uit hun ambt zecen. Om
2 gronden: afvalligheid van het geloof en bij onbekwaamheid. Wat wordt bedoeld met
afvalligheid, het niet voldoen aan de 10 geboden die Mozes in opdracht van God op 2 stenen
tafelen schreef (openlijke zonden). Na inzicht, berouw en vergeving mag de oudste lid blijven
van de gemeente maar nooit meer als oudste of diaken dienen. Een correct uitgebracht
verzoek om oudste of diaken te worden kan alleen geweigerd worden als er genoeg andere
geschikte kandidaten zijn, of als zijn of haar leven erdoor in gevaar wordt
gebracht. Uitslui?ng van de gemeenschap kan alleen doordat de persoon in kwes?e zich
notoir en openlijk in zonde dompelt en daarover geen berouw toont na (herhaalde)
terechtwijzing. Het ar?kel wordt nog aangevuld: mocht de zaak twijfelach?g zijn en
onvoldoende aan te tonen en tegenstrijdig beoordeeld worden dan dient het proces zo
vriendelijk en voorkomend mogelijk te zijn, totdat de waarheid boven water komt.
De uitgeslotene hoort niet als vijand te worden gezien, maar als een gevallen broeder of
zuster. Tot slot, elke ware kerk of gemeente kan beschikken over dezelfde krachten en
machten, daarin zijn ze gelijk.
Het is al met al een behoorlijk grondige en complete handleiding. Veel van deze
“handleiding” heeV Smyth al in Gainsborough doordacht en in Amsterdam is het compleet
geworden. Zijn streven om minderbedeelden in de gemeente de laten delen in de middelen
van de meerbedeelden levert niet meer op dan gefronste wenkbrauwen.
De inrich?ngsideeen komen via Robinson ook in Londen terecht waar ze worden
overgenomen in de gemeente van Henry Jacob, waarmee die gemeente misschien de eerste
in Engeland is op congrega?onalis?sche grondslag. Dat gebeurt na 1616 en dan is er sinds
1611 ook al de bap?stengemeente ges?cht door Helwys en Murton. En die zou ook op
congrega?onalis?sche grondslag behoren te zijn.
Diensten, Liturgie en kerkinrich$ng
Smyth denkt ook na over wijze waarop de (ere)diensten zouden moeten worden ingevuld. In
deze periode wordt in de Engelse kerk nog steeds druk gediscussieerd over de inmiddels
verplichte en strakke orde van de diensten. Na en door de beperkte Reforma?e en de
maatregelen die in dat verband zijn genomen en die in de Kerk van Engeland traag en grillig
verloopt is er geen vrijheid meer om diensten anders in te vullen dan in het Book of
Common Prayer is voorgeschreven. (Katholieken kunnen in de privé-sfeer wel hun gang gaan,
maar bijv. in het openbaar geen mis houden. (Veel m.n. jonge katholieken wijken uit,
hoofdzakelijk naar het katholieke Antwerpen, Leuven en Mechelen en komen vaak terecht bij
Jezuïeten met hun contrareforma?e overtuiging.)
De eerste uitvoering van het Book of Common Prayer verschijnt in 1549 op aanwijzing van
Edward 6e en de eerste aartsbisschop van de Engelse kerk Thomas Cranmer. (Zijn voorganger
Thomas More wordt op beschuldiging van hoogverraad vermoord. In werkelijkheid wil More,
tegen de wens van Hendrik 8e de katholieke kerk niet verlaten) Het Prayerbook wordt met
grote teleurstelling ontvangen. De aanpassingen zijn te dun, te weinig. (Veel recusanten,
non-conformisten, worden nu separa?st.) Men is steeds verplicht de laatst uitgekomen
versie is te gebruiken, als een draaiboek voor de diensten. De gebeden, de bijbelteksten die
gebruikt moeten worden staan er allemaal al in, helemaal uitgeschreven.
Daarnaast mag niets worden gewijzigd tenzij met goedkeuring van de bisschop. Ook de
verplichte bijbelvertaling wordt aangegeven. Ten ?jde van Smyth zijn er een aantal in
omloop: de “Authorized Version” van Hendrik 8e, de “Bisschops Version”, de “Tyndale Bible”,
de “Wycliﬀe vertaling” de “Geneefse” bijbel, de “Coverdale Vertaling”, de “Machews Bible”,
de beide versies van de “Douai-Rheims Bible" en de “Nicholson Version”. In de
corresponden?e van Smyth vinden we dat hij zich kant tegen het onjuist vertalen en
interpreteren van de bijbel, dat doet hij ook met de opkomende vaardigheid van het vertalen
van liedteksten, die dan hoofdzakelijk geënt zijn op psalmteksten die van het con?nent

komen. Om de oorspronkelijk teksten voor allen begrijpelijk te maken moeten ze immers
vertaald worden en dat vergt een zekere kennis en kunde, waarover niet iedereen beschikt.
Het verzoek van Smyth aan de Johnson gemeente of dit principe ook bij hun in gebruik kan
worden genomen zodat ze verder samen aan het avondmaal kunnen deelnemen, wordt
geweigerd. Daarop volgt een deﬁni?eve breuk tussen beide gemeenten. Wat enigszins aan
de algemene aandacht is ontsnapt is dat deze prak?jk: het niet gebruiken van boeken ?jdens
“the Worship” nog tot lang daarna in gebruik is geweest bij de “Old General Bap?sts”. Daar
wordt dus ?jdens de “Worship” niet uit een bijbel gelezen! Nauwelijks voor te stellen
vandaag. Wel wordt er aangedrongen de bijbel en andere s?chtende boeken thuis of elders
te lezen en te overpeinzen, maar ?jdens de “Worship”, liggen ze gesloten terzijde. Smyth is
ook tegen het (op)lezen van gebeden en preken in de dienst en het zingen van liederen uit
een zangboek.
Robinson schrijV in krasse bewoordingen vanuit Leiden dat er naast de bijbel zeker geen
andere boeken, zoals het Common Book of Prayer, nodig zijn. Het werken van de Geest
wordt daardoor immers onmogelijk. Op het moment dat Smyth deze zaken overweegt lijkt
hij niet op de hoogte te zijn van het aanstaande verschijnen van de New Authorized Version
(King James) die in 1611 gedrukt wordt.
Dan komt Smyth te schrijven over de rol van het collectegeld ?jdens de dienst. Hij vindt dat
het geven van geld voor de kerk ?jdens een dienst, een “act of worship” is. En dat er alleen
gegeven, geoﬀerd, kan worden door degenen die waarlijk geloven en deel zijn van die heilige
gemeente. Een oﬀer hoort geheiligd te zijn. Een bijdrage van niet-gelovigen en bezoekers die
geen deel uitmaken van de gemeente, is niet welkom. Het ophalen van de collecte wordt dan
ook voorafgegaan door gebed ter heiliging van het collecte-oﬀer. De collecte wordt wekelijks
gecombineerd met de avondmaalsbediening. Mochten de middelen voor het avondmaal
toch ontbreken of te weinig zijn dan wordt het overgeslagen.
Een ander punt is dat oudsten en predikanten hun diensten niet horen in te zecen in andere
gemeenten dan in hun “thuisgemeenten”, hetgeen kennelijk voorkomt. Ook vindt hij dat er
maar één type oudste kan zijn. Uiteindelijk wordt dit laatste breed overgenomen door
bap?sten en andere congrega?onalis?sche kerken, als zijnde het meest overeenkomend met
een Paulinische inrich?ng. Een belangrijker punt gaat over de rela?eve bevoegdheden (onder
Christus) van de oudsten en van gemeenteleden. In voorgaande eeuwen hebben leken geen
enkele bevoegdheid in de gemeente. Robert Browne heeV zijn stem daartegen al eerder
verheven en in meerdere separa?s?sche kringen wordt toegestaan dat gemeenteleden wat
te zeggen krijgen. Hierin gaat Smyth voorop in diverse geschriVen en in de prak?jk. Nog voor
zijn vertrek uit Engeland heeV hij hierover al uitspraken gedaan. Hij noemt daarvoor 3
uitgangspunten: De oudsten horen boven en in alles wat leidinggeven betreV zachtmoedig te
zijn en bij meningsverschillen te bemiddelen. Daarbij is men er in Engeland aan gewend dat
vergaderingen er aan toe gaan zoals dat op scholen ook gebruikelijk is, met hoor en
wederhoor, gepaard gaande met wisselende emo?es en betrokkenheid, hetgeen niet al?jd
voordelig en voorbeeldig uitpakt inzake het “Koninkrijk”. Smyth benadrukt dat een gemeente
zonder oudsten toch volledig in staat is om in alle aangelegenheden te handelen. Dit laatste
aspect wordt door de Johnsongemeente en later ook door het naar New England
geëmigreerde deel van de Robinson gemeente uit Leiden, verworpen.
(Het principe dat een gemeente zonder oudsten toch volledig in staat is in alle zaken te
handelen, is de grond waarop Smyth, zonder twijfel besluit, zichzelf te dopen. Hetgeen
overal op onbegrip stuit en verwijdering in de hand werkt.)
Dit principe heeV ook tot gevolg dat een gemeente meer bevoegdheid heeV dan de oudsten.
De gemeente staat boven de oudsten en kan, als ze dat wil, om correcte redenen, de
oudsten ontheﬀen van hun ambt. Hier valt dus niet te ontkennen dat er een zekere
“democra?sering” (het woord is dan nog niet populair) plaats vindt bij de inrich?ng van een

kerkelijke gemeente. Uit het principe dat ieder lid van de gemeente zich hardop dient uit te
spreken over zijn of haar verbinding met God en de gemeente, vloeit als vanzelf voort dat
iemand daartoe in staat moet zijn. M.a.w. een zekere rijpheid, volwassenheid en dus leeVijd
hebben bereikt. “Kinderen”, ondanks aanhoudende verzoeken daarom, kunnen derhalve
geen lid van de gemeente worden. Smyth past dit beginsel al toe in Gainsborough. Het vindt
verdere verspreiding en invoering in de nieuw gevormde separa?s?sche kerken en al
bestaande gaan hiertoe over. Na enige ?jd in Amsterdam komt Smyth tot het inzicht dat de
verbondsbeloVe alleen in het oude en niet in het nieuwe testament voorkomt, waarbij er
dan toch sprake is van een nieuw verbond en dat op een aantal plaatsen in het nieuwe
testament door de doop wordt gesymboliseerd. Niet voor zijn gemeente maar wel voor de
entourage van Smyth is het “overdopen of wederdopen” een niet te verteren probleem. Het
idee om te dopen op geloofsgetuigenis is nog wel te overkomen, maar “overdopen” niet.
Het wederdopen roept ook herinneringen op de verguisde vroegere prak?jken van de
anabap?sten in Amsterdam. Dat Smyth en de zijnen zich op die weg begeven wordt hem
kwalijk genomen en als dwaling toegerekend.
De Doop
In de volgorde van het denken van Smyth is nu de doop aan de beurt. Alle verguizingen aan
het adres van de Engelse kerk bij elkaar genomen doet de vraag rijzen: wat betekent het dat
zuigelingen en dus onwetend, zijn gedoopt door vertegenwoordigers van, en in een “foute
kerk”. In Gainsborough neemt men al het besluit niets met de foute kerk van doen te willen
hebben, culminerend in het uitspreken van de convenantsbeloVe. De vraag is eerder aan de
orde geweest maar afgedaan in bewoordingen door WhitgiV: het karakter en de staat van de
priester doet er niet toe, de bediening is en blijV geheiligd. De vraag wat het kruisteken dat
de priester ?jdens de doophandeling op het voorhoofd van de gedoopte zuigeling maakt
betekent, blijV onbeantwoord en aan veel duistere interpreta?es overgelaten. Wat wel een
niet te overziene hobbel wordt in de discussie over het dopen van zuigelingen is dat het niet
gaat om een eigen besluit tot dopen maar een plaatsvervangend besluit van de ouders van
de zuigeling. In Handelingen worden de volgelingen immers gedoopt op hun eigen vraag:
“Wat moeten we doen, mannenbroeders?” De volgelingen zijn in staat zelf de vraag naar de
doop te stellen. De vraag over de juistheid van de kinderdoop wordt dus van de
doopbedienaar verlegt naar de bediening van de doop zelf. En dan blijkt klip en klaar dat de
SchriV zegt dat de onderdompeling volgt op het persoonlijk getuigen van geloof in Jezus en
Zijn werk. De vraag is jaren daarvoor ook al eens aan de orde geweest in de Johnson
gemeente maar wordt daar afgedaan als een anabap?s?sche dwaling en degenen in de
gemeente die zo’n wijze van dopen voorstaan worden uit de gemeente gezet. In de Smyth
gemeente is men na veel discussie gekomen tot het principe dat er geen zuigelingen gedoopt
horen te worden en dat degenen die als zuigeling gedoopt zijn wordt toegestaan zich te laten
(over)dopen op grond van getuigenis van hun geloof en zodoende deel kunnen worden van
de ware gemeente. Smyth stelt dat op schriV en stuurt het naar de hem nog uit Scrooby
bekende ClyVon, nu leraar in de Johnson gemeente. Daaruit vloeit weer een pennenstrijd
voort en ook twee publica?es, een van Smyth en een van ClyVon waarin de voors en tegens
tegenover elkaar worden gesteld. Toch volgt Smyth zijn overtuiging en die heeV
consequen?es. Want daar staan ze dan: als bekeerde zondaars, de nieuwe inzichten maken
hun convenantsbeloVe uit Gainsborough nu van nul en gene waarde; samen erkennen ze
helder dat predikant en oudsten nu dus hun func?es moeten neerleggen.
Hun gemeente is nu afgescheurd van de kerk van Engeland en zijn (nog) niet als individuele
gelovigen gedoopt op geloofsgetuigenis, omdat iedereen gelijk is beschikt iedereen over
dezelfde bevoegdheden en dan komt nu de vraag: wie gaat ons nu dopen? Smyth vraagt zijn
vriend en de sociaal en maatschappelijk behar?ger van de groep Thomas Helwys de
doophandelingen te verrichten. Hij echter op zijn beurt verzoekt Smyth als hun geestelijke
voorman om de groep te dopen. Dan doopt Smyth eerst zichzelf, toen Helwys en daarna de
overigen. Op deze wijze treden ze in nieuwe wegen, naar Nieuw Testamen?sch voorbeeld.

Niet met een convenant zoals in het Oude Testament naar voorbeeld van Mozes maar
gedoopt op het vrijwillige getuigenis van berouw en bekering van zonde en geloof in het
verlossende werk van Christus Jezus. Over hoe de doophandelingen en de doop in z’n werk
gaan is niet veel meer bekend dan dat er een “basen of water” aan te pas komt. Dat Smyth
zichzelf doopt is voor velen onbegrijpelijk en hij krijgt daarover dan ook veel kri?ek en
afwijzing. Wel blijV dan nog de vraag of een zelfdoop onbijbels is? Voor velen is de tweede
vraag: kan iemand die, hoe knullig ook, gedoopt is, überhaupt opnieuw gedoopt worden? Uit
corresponden?e blijkt dat de andere Engelse kerken er doophandelingen in zien die in die
periode alleen bij de anabap?sten/dopersen in gebruik zijn. Onder invloed van recente
ontwikkelingen in de doperse gemeente, zoals eerder beschreven, staan de dopersen weer,
of nog steeds in kwade reuk en worden (nog steeds) gezien als sekte. M.a.w. nu Smyth
eigenlijk een dopers beginsel omarmt wordt hem dwaling aangewreven.
Nu de gemeente van Smyth in een nieuw verbond is getreden worden er opnieuw oudsten,
diakenen en een voorganger gekozen en beves?gd, ergens in het voorjaar van 1609. Een
nieuwe start van de John Smyth gemeente in de wetenschap dat de doop op bijbelse
grondslag is bediend en zij geantwoord hebben op de bijbelse opdracht.
E.e.a. lijdt tot verdere isola?e van de Smythgemeente. Wellicht hebben Smyth zelf wel
gevoelens van een melaatse getroﬀen, een uitgestotene, terwijl hij, voor zichzelf, in alle
oprechtheid alleen maar bezig is met het zoeken van een zuiver geloof en een zuivere
gemeente. Misschien gedreven door nare gevoelens over zijn isolement zou Smyth contact
kunnen hebben gezocht met medestanders inzake de doop op geloofsgetuigenis, de
dopersen. Die contacten doorbreken zijn isolement voor een deel. Hij wordt minder
defensief, minder stellig en bedachtzamer. De contacten met de dopersen gaan in een
onderlinge sfeer van respect en accepta?e. In zijn laatste corresponden?e lezen we een
geest en voor hem een ongewone toleran?e en “ruimte”. Misschien heeV zijn werk als arts in
de groep er ook mee te maken. Dagelijks de zorg, het verdriet, de pijn, het sterven, de
broosheid van het leven, het zou hem tot een milder mens hebben kunnen maken.
Hoe en waarom er kort na de doop een breedvoeriger contact ontstaat tussen de groep
Smyth en oudsten van de Waterlandse dopersen weten we niet echt, maar de Waterlanders
onderzoeken het hele doopgebeuren van de Smyth groep en besluiten uiteindelijk met de
conclusie dat er geen verschil is tussen de wijze waarop zij in hun gemeente dopen en de
doop zoals die is bediend bij de Smythgroep. (Een oudere bron meldt dat een doperse
doophandeling des?jds als volgt in z’n werk gaat: terwijl de dopeling geknield is, neemt een
oudste met de hand water uit een kom en brengt het water aan op het hoofd van de
dopeling. Hoofd kan ook gelezen worden als “voorhoofd”). Er volgt weer een afwijzende uit
de Engelse migrantenkerk van Johnson in Amsterdam. Ze vinden dat de Smythgroep is
overgegaan naar het doperdom. Smyth verdedigt zijn volwassendoop door te stellen dat het
dopen van zuigelingen precies hetzelfde is als het schoonwassen, het baden van zuigelingen.
De door vrees bevangen stokbewaarder vraagt immers: “Wat moet ik doen om behouden te
worden”! Een zuigeling kan daar niet op antwoorden. M.a.w. het kan gewoon niet zijn dat de
zuigelingendoop bijbels is. Dus blijV er alleen een “lege” doophandeling over die geen
betekenis heeV. In de ogen van Smyth kan er dan geen sprake zijn van herdoop of overdoop.
Overigens krijgt Smyth spijt van zijn zelfdoop, later concludeert hij dat de doop hoort te
worden bediend door een gelovige die zelf reeds gedoopt is. Het dopen op geloofsgetuigenis
tot nu toe gaat steeds over begie?ng, of besprenkeling. Pas vanaf 1640 komen er berichten
over dopen door onderdompeling in de Londense gemeente van Henry Jessey en Richard
Blunt. Blunt ontvangt zijn doop door onderdompeling bij de Rijnsburger Collegianten in
1619, een onorthodoxe, vrijzinnige, Arminiaanse, tolerante groep bestaande uit
doopsgezinden en remonstranten, wars van dogma’s en regels, met een nadruk op beleving.
Aan hun avondmaal is iedereen welkom. Ze dopen door onderdompeling, aanvankelijk in
een leerlooierskuip. Op enig moment maakt Baruch Spinoza deel uit van het genootschap. In
de geloofsverklaring van de Helwys bap?stengemeente van 1611 is sprake van dopen in de

zin van: zonden afwassing met water, niet van dopen in water door onderdompeling. In 1644
verklaren 7 par?cular of reformatorische bap?sten gemeenten in London dat zij dopen door
onderdompeling.
- Er is een schrijven van Leonard Buscher uit 1614 bekend waarin hij de zendingsopdracht
van Jezus aan zijn discipelen herhaalt: evangeliseren en dan dopen in het water, zoals we de
doop van Jezus kennen, a.h.w. “verdrinken” in het water, want, symbolisch, in het water
wordt de zondige staat van de dopeling begraven door een vereenzelviging met de dood van
Christus in het watergraf, en staat weer op uit het water in een nieuwe door Christus
geheiligde staat. Naar Rom.6. -.
- Bij de unitaristen en Socinianen in Polen en Zwitserland wordt het dopen door
onderdompeling al vanaf ongeveer 1550 in prak?jk gebracht. Ook deze doop vindt haar
oorsprong bij de Rijnburgse Collegianten en is geëxporteerd door rondtrekkende Socinianen
of “Poolse Broeders” -.
- Par?cular Bap?sts en ook de Reformatorische Bap?sten onderschrijven in hun theologie de
Gomariaanse ideeen over uitverkiezing, voorbestemming en beperkte genade. (Dordtse
Regels) In tegenstelling tot de eerder ontstane General Bap?sts die geloven dat iedereen die
wil en kan in Gods Genade welkom is, zij erkennen geen voorkeuze van Godswege.
(Arminius)
Zoals eerder gemeld trekt leraar ClyVon van de Johnson gemeente, het felst van leer tegen
de zelfdoop van Smyth. Hij schrijV: ”het kan toch ook niet zo zijn dat iemand zichzelf bediend
aan het avondmaal, (volgens het Common book of Prayer) dan kan het ook niet zijn dat
iemand zichzelf doopt. Hier krijgen we opnieuw een inkijkje in hoe de nieuwe gemeenten,
die zich los hebben gemaakt van de Engelse Kerk, worstelen tussen oude en nieuwe
liturgische vormen en gebruiken. ClyVon vraagt zich af waarom Smyth zich niet door doperse
oudsten heeV laten dopen. Het ligt voor de hand dat Smyth op de hoogte is van de
doopprakijken bij de dopersen, ze wonen nb. in de oude bakkerij van de doperse voorman
Jan Munter, dus contact over e.e.a. zou zo maar hebben kunnen plaatsvinden, zelfs een
doophandeling zou kunnen zijn afgekeken. Toch is dat niet zeker. Hierover blijven we in het
ongewisse. Het feit dat Smyth een serieus contact heeV de Mennisten, dat hij spreekt en
correspondeert men Hans de Ries en Lubbert Gerritz, zet verder kwaad bloed bij de overige
Engelse emigrantenkerken, maar ook binnen de Smythgroep zelf is er tegenspraak. Helwys
en Murton vinden het ongemakkelijk bij de dopersen. Los nog van alle Hollandse, en dus niet
Engelse, gewoonten en gebruiken kunnen ze een gebed niet eens “beamen”, omdat er in het
Nederlands wordt gebeden en zij dat niet verstaan. Het contact met de Ries en Gerritsz
verdiept zich en Smyth zint en zoekt naar mogelijkheden om met zijn groep aanslui?ng te
zoeken bij de dopersen. De doop van de Smyth groep is eerder al “goedgekeurd” en
overeenkoms?g bevonden met de doperse doopgebruiken. Op zijn beurt zou Smyth hebben
kunnen vragen naar de evt. zeer omstreden socianis?sche invloeden. Er zijn vooraf
overeenkomsten: de niet wenselijkheid van een staatskerk, een kinderdoop die onbijbels is,
een gemeente die alleen gevormd kan worden door overtuigde gelovigen en aanslui?ng bij
de Arminiaanse gedachten over uitverkiezing en voorbestemming.
Wat het laatste betreV, de Smythgroep leeV sterk geïsoleerd, is de Nederlandse taal
waarschijnlijk niet mach?g en toch lijkt het erop dat Smyth op de hoogte is van de het
theologisch discours. Het geeV hem stof tot nadenken over een gebied waarover hij nog
geen heldere mening over heeV. Ook door het contact met de Ries, die misschien wel op de
hoogte is van de discussie, ontwikkelen zijn gedachten zich in Arminiaanse rich?ng als het
over Gods onbeperkte genade voor allen, geloofsvrijheid en de vrije wil van mensen gaat.
Helwys en Murton nemen het Arminiaanse gedachtegoed op in hun geloofsverklaring voor
hun (General) Bap?stengemeente in 1611. De latere afsplitsing van par?cular of
reformatorische bap?sten neem juist weer het Gomariaanse dogma over, waarbij de
uitverkiezing en de voorbestemming volgens Calvijn een grote rol speelt.

Misschien ook gedreven door hun isolement, toch ook bij de dopersen ontwikkelt Smyth
allerlei ideeën over hoe de sacramenten (ook kunnen) worden bediend, op andere wijze.
Doop en avondmaal kunnen met veel minder uiterlijk vertoon toe, de nadruk moet liggen op
de innerlijke, geestelijke aspecten van de sacramenten. Uiterlijkheden zijn weliswaar
ondersteunend, maar niet essen?eel. Dat is wel de Heilige Geest die immers zorgt voor
geloofsgroei en ontwikkeling. Smyth schrijV voor, in zijn steeds verdergaande streven naar
zuiverheid van geloof, dat alleen uit een canonieke bijbel wordt gelezen en onderwijs
gegeven en dan ook nog in de oorspronkelijke talen Hebreeuws en Grieks, waarbij het in
groepsverband gelezene stante pede moet worden vertaald in begrijpbaar Engels. De tot dan
toe bekende vertalingen zijn “mensenwerk”, apocrief en dus kunnen vertalingen mogelijk
onzuiver zijn. Zingen in de gemeente is ook “mensenwerk”, daarom (misschien), dus niet
wenselijk. Deze nieuwe opvaqngen en de snelheid en stelligheid waarmee Smyth te werk
gaat brengen nog meer verwijdering met de andere Engelse gemeenten. De denkbeelden
zijn hen te vreemd, te extreem. Met elkaar leidt het wel tot een helder proﬁel voor de
gemeente van Smyth die dan verder gaat als “The Brethren of the Separa?on of the second
English Church at Amsterdam”. Het benoemen als een “Bap?stengemeente” is niet aan de
orde.
Smyth gaat inhoudelijk verder met het beschrijven van de onderscheiden ac?viteiten van en
in de kerkelijke gemeente die hij in 2 domeinen indeelt. De ac?viteiten die raken aan het
“Koninkrijk van God” zijn defensief, zoals: onderzoeken, buitensluiten, vrede en orde,
vergeving schenken, vermanen, etc. Ac?viteiten die raken aan het “priesterschap in de kerk”
zijn te duiden als geestelijke aanbidding in gehoorzaamheid: niet tegenstreven, niet
tegenspreken, niet onderzoeken, niet censureren, geen twijfel zaaien, niet roddelen, geen
tegenstellingen poneren, maar wel: verbinden, eendracht zoeken, eensgezind zijn. Langs
deze weg brengt hij helder onderscheid aan tussen bestuurlijke en geestelijke elementen
van het leidinggeven in en aan de gemeente. Zo worden ook de taken in een gemeente
duidelijker. Smyth zelf vindt het een verbetering van de organisa?e van zijn gemeente t.o.v.
de “oude Engelse kerk”: het rou?nema?g opzeggen van aanbiddingsformules laat het werk
van Geest opdrogen, het, uit een boek, voorlezen van loVeksten geeV de Geest geen ruimte.
In het ene geval wordt niet de werking van de Geest openbaar maar de kracht van een goed
geheugen en in het andere geval komt de aanbidding niet uit het hart maar uit een boek, in
beide gevallen kan de Geest zijn werk niet doen. Bij aanbidding is het naar zijn mening ook
niet wenselijk dat er bijbelteksten, gelezen worden, of opgezegd. In de vroegste gemeenten
had men ook niet de beschikking over nieuw testamen?sche boeken, die moesten immers
nog geschreven worden. Smyth laat weten: “Op de eerste Pinksterdag verschijnen er tongen
als van vuur, geen vurige boeken en als we bidden dan leggen we net als Jezus in
Gethsemane alle boeken terzijde en zoeken we met onze geest contact met de Geest van
onze hemelse Vader en dat geldt ook voor het profeteren en als we zingen dan doen we dat
in de Geest en niet uit een boek. Als we ons willen voorbereiden op aanbidden in de Geest is
het juist wel goed bijbelteksten te lezen en te contempleren om onze gedachten te ordenen”.
Over de wijze van woordverkondiging merkt Smith op dat er onderscheid is tussen een
scholas?eke onderwijzing en een aanbidding door de gemeente, tussen een ondervraging en
een zoeken naar hoe de Geest zal leiden en dat men zich bewust moet zijn van het verschil
tussen beiden. De rol van de bijbel is bij aanbidding minder belangrijk, maar in de
voorbereiding juist wel. De Geest kan dan teksten door Zijn leiding gebruiken bij de
aanbidding, de teksten zijn dan als het ware losgemaakt van het papier waarop ze gedrukt
staan en door de Geest overgenomen om te leiden in aanbidding. Een aantal van deze
ideeën vinden hun weg naar de nieuwe kerken die in New England ontstaan. Daarover is
bekend dat men de Bijbel meer een boek voor thuis vindt dan voor gebruik in de kerk. In
Engeland vinden de ideeen van Smyth weinig weerklank. Pas in onze ?jd komt er in de vrije
kerken van Engeland aandacht voor Praise en Worship.

Toch valt de gemeente van Smyth verder uit elkaar als in de maalstroom van nieuwe ideeën
en theologische vondsten ook de verschillen van inzichten groter worden en soms ook
belangrijker gemaakt worden dan misschien nodig. De eendracht heeV er zeer onder te
lijden. Het dispuut over de vleeswording van Christus is zo’n breekpunt. Binnen het
doperdom heerst de gedachte dat Jezus niet van het vlees van Maria is, maar, plas?sch
beschreven “door Maria heen is gegleden en zo z’n goddelijkheid bewaarde”. Smyth gaat
ervan uit dat Jezus twee naturen heeV, een goddelijke en een menselijke en dus moet Jezus
voor een deel van z’n natuur wel van het vlees van Maria zijn. Het zorgt voor hete hoofden
en koude harten. Smyth nuanceert vervolgens zijn opvaqng: Christus zou dan wel twee
menselijke naturen hebben, maar de ene is dan wel goddelijk “geïmpregneerd”. Maar het is
te laat, de kikkers springen uit de kruiwagen, waaronder Helwys en Murton, die vinden dat
Christus enkel twee naturen in het vlees heeV. De breuk is daar en kan niet meer overbrugd
worden. Tot op de huidige dag is dit onderwerp nog steeds een discussiepunt voor
bap?stengemeenten in het angelsaksische.
- Deze discussie speelt eigenlijk in de hele reforma?e een behoorlijke rol. Het gaat om de
afwijzing van de bijbels niet aantoonbare belangrijke rol van Maria voor de RK-kerk, als
zijnde de moeder van Jezus. Want als Jezus een Goddelijke natuur heeV dan heeV zijn
moeder, Maria, die in zekere mate ook. Zij zou dan vanuit haar goddelijk zijn rechtstreeks
bemiddelen met God de Vader -.
Het andere geschilpunt, nl. de zelfdoop van Smyth, is die bijbels juist of niet? Smyth vindt
intussen dat zijn zelfdoop niet bijbels is en dan dus ook het dopen van de anderen niet. Hij
vindt dat nu de gemeente de weg gevonden heeV naar een zuiver geloof er opnieuw
gedoopt moet worden. Gesteund door de conclusies van de dopersen dat de doop die nu ter
discussie staat bijbels is en niet verschilt van de doop die zijzelf prak?seren is Helwys het niet
eens met dit standpunt van Smyth, die vindt dat een gemeente pas deel kan hebben aan het
koninkrijk van God als er gedoopt is op bijbelse wijze. Helwys brengt daar tegenin dat het
opnieuw gedoopte deel van de gemeente, het Smyth deel, dan weer onder het juk van een
kerkelijk dogma valt en de zo nagestreefde vrijheid van geloven weer beknot wordt. Vrijheid
en ongebondenheid maken volgens Helwys vast deel uit van een zuiver en waar geloof. In elk
geval laat een deel van de Smythgroep zich toch opnieuw dopen in overeenstemming met de
gebruiken van de nieuwe Friese Waterlandse Dopersen in Amsterdam. (De Friese en
Waterlandse Dopersen zijn recent gefuseerd). Of Smyth zichzelf ook laat herdopen weten we
niet. Helwys wil geen kerkelijke hiërarchie hij, met zijn handjevol, verlaat de Smythgemeente.
Op dit moment maakt de Smythgroep (zo’n 35 mensen) volgens de administra?e deel uit van
de doperse gemeente. Het volwaardige lidmaatschap laat echter nog op zich wachten.
Helwys laat eigenlijk zien dat hij niet zover wil gaan als Smyth in het idee op te gaan in het
doperdom en de eigenheid van de groep niet wil inleveren bij de dopersen. Want als er
gedoopt wordt, wordt er lecerlijk en ﬁguurlijk in de doperse gemeente gedoopt. Daarom
blijV het las?g aan te tonen dat de eerste bap?stengemeente vanaf 1607 in Amsterdam
ontstaat. Wel blijV staan dat het gedachtegoed van John Smyth de fundering is voor de
eerste bap?stengemeente met die naam die door Helwys en Murton in London wordt
ges?cht in 1611.
In 1610 overhandigt Smyth, de Ries 20 geloofsar?kelen die in gebruik zijn binnen zijn groep.
Een van de ar?kelen meldt dat kinderen worden geboren zonder zonde. De Ries en de zijnen
accepteren de geloofsar?kelen met het oog op een verder zoeken naar samengaan. Dit
document, de 20 geloofsar?kelen, in het la?jn opgesteld, Smyth communiceerde in het
La?jn, is het oudst bekende document betreﬀende de iden?teit van het prebap?sme. Kort
daarna overhandigt Smyth weer in la?jn opgesteld, een lijst met 32 namen van leden van zijn
groep. Daar staat ook zijn eigen naam op en die van zijn vrouw Mary Smyth maar niet die
van Thomas Helwys en John Murton, de breuk tussen Smyth en Helwys lijkt zich hier te

voltrekken. De van De Ries eerder ontvangen 40 geloofsar?kelen van de Doperse
Waterlanders leveren geen geschilpunten op, ook niet de ar?kelen die over de inrich?ng en
organisa?e van diensten en gemeente gaan. De weg naar samengaan wordt verder
ondernomen, dezelfde weg leidt echter ook tot verdere afstand en isolement van de andere
Engelse immigrantenkerken.
Murton en Helwys hebben met Smyth naast prak?sche zaken ook leerstellige conﬂicten over
enkele geloofsar?kelen van de dopersen. Eén komt uit de Melchior Hoﬀman doctrine over
de menswording van Jezus. Smyth legt zich neer bij de reformatorische Straatsburg
verklaring daarover. Een ander punt is het aanstellen van func?onarissen in de gemeente dat
bij de dopersen is voorbehouden aan de oudsten, terwijl Smyth juist betoogt dat zowel
oudsten als andere func?onarissen door de gehele gemeente worden aangesteld. Misschien
is Smyth gaandeweg milder geworden en laat hij zijn stelligheid zo hier en daar varen. Voor
Helwys, Murton, 2 andere mannen en 4 of 5 vrouwen betekent het een pijnlijke breuk met
de Smythgroep, want Smyth zet zijn voornemen om samen te gaan met de dopersen door.
De afgescheidenen sturen de doperse leiding brieven waarin ze op scherpe toon aandringen
Smyth en zijn groep niet te accepteren. (Ze zijn eerder door ons uitgeworpen!”). Door het
conﬂict is er nog een onbekend aantal malcontenten dat de Smythgroep verlaat. Smyth
neemt een aantal zaken van de dopersen over: De ware kerk bestaat alleen uit overtuigde
gelovigen, het oude verbond, (OT), wordt in het nieuwe verbond (NT) vervult, vrijheid van
geloof en godsdienst en een acceptabele mate van “anarchie” tegen een knechtende
overheid en de dwang van het calvinisme dat steeds dominanter wordt in de noordelijke
Nederlanden
Helwys met zijn rechtskundige achtergrond, hij voltooide een rechtenstudie aan de
toonaangevende “Society of Gray’s Inn”, wil, in een schrijven de doperse oudsten
verantwoording laten aﬂeggen, hij vraagt: “als jullie dan zo overtuigt zijn van jullie principe
dat oudsten eeuwigdurend andere oudsten in de gemeente benoemen wanneer is dan de
allereerste oudste benoemd?”.
Het onderlinge dispuut tussen de gemeenten van Robinson, Johnson en Smyth over de
inrich?ng van de gemeente is langdradig en soms heVig en levert weinig concreets op, zij het
dan dat Ainsworth de Johnsongemeente verlaat. De eersten die een geloofsverklaring
uitgeven, een nu nog herkenbare naam draagt en later uit zal groeien tot de omvangrijkste
denomina?e ter wereld zijn de bap?sten van de Helwys gemeente in London, in 1611
De boeken die Smyth ondertussen over een aantal onderwerpen schrijV en in Amsterdam
laat drukken worden naar Engeland gestuurd en gaan daar van hand tot hand. Op grond van
de publica?es van Smyth ontstaan er een paar jaar later 2 gemeenten in Londen, met ook
Amsterdamse “wortels” en vier elders, in Coventry, Lincoln, Salisbury en Tiverton. De beide
laatsten sturen “emigranten” naar Amsterdam om poolshoogte te nemen.
Het verzoek van het restant van de Smythgroep (32 leden) om volwaardig lid te wordt door
de Ries in behandeling genomen. Het gaat hier niet om een onbelangrijke zaak en die moet
zorgvuldig worden overwogen, vindt de Ries. Daarom raadplegen hij en Gerritsz andere
leiders in de doperse beweging. Bij hun verzoek om raad verontschuldigen de Ries en
Gerritsz zich voor het lange uitstel om het verzoek tot consult te sturen. Met elkaar duurde
dat zo’n 8 maanden. De aanvraag ligt al een ?jdje op hun bureau. Sinds 1601, dus eigenlijk
nog niet zo heel lang, raken de diverse doperse groepen verenigt, onder naam “Bevredigde
Broederschap”. Om vanuit een grote diversiteit samen te groeien is het “polderen” bij hun
dagelijkse prak?jk. (Zowel Adriaan Leeghwater als Cornelis Lely waren Mennonieten!). Als
Smyth in 1612 overlijdt is het proces nog steeds gaande.

De Leeuwarder dopersen weigeren verantwoording te nemen voor een consult inzake het
verzoek tot fusie. De zaak mocht worden afgedaan. De bewegingen van de Engelse
emigrantenkerken wekken leedvermaak bij cri?casters: Stel je eens voor, 5 onderscheiden
Engelse “anabap?s?sche” groepen in Amsterdam: Die met Pedder en Mar?n afgescheiden
van de Johnson gemeente, de groep Smyth, het groepje met Helwys, zich afvragend of ze
teruggaan naar Engeland, een groep met een minder bekende Leonard Busher en een zekere
John Hancock die in z’n eentje acteert. Wat een gedoe.
Smyth en de zijnen komen dagelijks bij elkaar in de grote ruimte van de vroegere
beschuitbakkerij van Jan Munter en bezoeken daarnaast bijeenkomsten van de Waterlandse
Dopersen. De ontwikkeling n.a.v. het fusieverzoek ac?ef volgend fundeert Smyth in de
tussen?jd zijn visie op de zuigelingendoop met 18 afwijzende mo?even. Ook bestudeert hij
de eerder van Ries gekregen 40 doperse ar?kelen nauwkeurig. Als hij ontdekt dat hij verstrikt
raakt in allerlei tegenstrijdigheden in de ar?kelen van de Ries houdt hij op met het
bestuderen ervan. Hij maakt er nu serieus werk van zijn ideeën uit te werken en op papier te
zecen, in zo’n honderd ar?kelen. Alles komt weer voorbij: erfzonde, kinderdoop,
uitverkiezing, Gods liefde en genade, de betekenis en noodzaak van de doop en ontvangen
van de Heilige Geest waarop een profe?sche bediening kan ontluiken en dat sacramenten
geen genade of redding van zonde kunnen bewerkstelligen, alleen geloof in het
verlossingswerk van Jezus. Een bijzondere taak voegt hij toe aan de lijst van diaconale
werken, namelijk het wassen van de voeten van broeders en zusters! Kennelijk een
doopsgezind idee dat daar in gebruik is. Vrouwelijke diakenen wassen de voeten van de
vrouwen en mannelijke diakenen wassen de mannenvoeten. Als gevolg wordt dit gebruik
ook ingevoerd in vroege bap?stengemeenten. In contrast met zijn eerdere instemming met
de ar?kelen van Ries, is hij nu toch weer van mening dat het aanstellen oudsten door de
gemeente dient te gebeuren, niet door de oudsten. Verder, gelovigen horen niet in
overheidsdiensten te werken of gewetensbezwaren te negeren. Er kan alleen maar binnen
de geloofsgroep getrouwd worden, problemen, conﬂicten en misstanden worden onderling
opgelost. Kinderen krijgen zorg, opvoeding en onderwijs. Weer worden enkele van die
oorspronkelijk doperse principes overgenomen in latere bap?stengemeenten.
Smyth ondertussen blijV met zijn groep de doperse diensten bezoeken en probeert zijn
verzoek om toch volwaardig lid te kunnen worden, steeds weer onder aandacht te brengen
want ze blijven geheel of gedeeltelijk verstoken van deelname aan het avondmaal en
mogelijke aanwas van de Smythgroep komt niet in aanmerking voor doop.
Smyth gaat grondig en nauwkeurig te werk. Zijn 100 ar?kelen zijn ook behoorlijk compleet.
Hier en daar neemt hij doperse ideeën over, of past ze aan, soms herschrijV hij doperse
ar?kelen. Zijn eerdere halsstarrigheid in geloofszaken lijkt verﬂauwt, gezien het aantal
nieuwe inzichten en toont hij zich bereidt te blijven leren. Helwys schrijV op zijn beurt ook
het e.e.a. ander en kan daarbij niet nalaten aantal bijtende toespelingen te maken.
In het algemeen vindt men des?jds dat Smyth er scherpe, onorthodoxe, soms radicale
inzichten en wisselende standpunten op na houd, zo komt uit de vele corresponden?e naar
voren, m.n. op het punt van de doop op geloof en tegen het pedobap?sme. Het is hem op
heel veel kri?ek komen te staan. We merken op dat Smyth des?jds nergens “bap?st” wordt
genoemd of zichzelf als bap?st posi?oneert. Als het Bap?sme later een respectabele
denomina?e is geworden kijkt men terug in de geschiedenis en worden John Smyth en
Thomas Helwys aangewezen als grondleggers van het Bap?sme.
Als Smyth zijn laatste boek schrijV is er weinig meer te herkennen van de universitaire leraar,
de logica, de structuur, het is verdwenen, alleen zijn hart laat hij spreken. Het is zijn
zwanenzang en hij krijgt het niet af, maar wat er in staat geeV ons een transparanter beeld
van de persoon John Smyth, van zijn handelen en van zijn denkbeelden.

Opgegroeid in de veen- en
moerasgebieden van zijn
geboortegrond heeV hij last van
tuberculose en de overgang naar de
Amsterdamse veengronden brengt
geen verbetering, de ziekte verergerd.
De ?jd die hem nog rest brengt hij thuis
door. Hij woont met zijn gezin? ook in
een van de vroegere bakkerijarbeiders
huisjes. De aVakeling duurt zo’n 7
weken. Vol vertrouwen op het
reddende werk van Jezus en
triomferend getuigt hij: Ik prijs de Heer,
Hij heeV mij steeds geholpen en heeV
mijn zonden weggenomen”. Dan
overlijdt hij op 28 augustus op een
leeVijd van ergens tussen de 42-46 jaar.
Zijn geboortedatumis onbekend. Op 1
september 1612 wordt zijn lichaam
begraven in de net van brand weer
herstelde Nieuwe Kerk.
Het kaartje staat “op de kop”
en is wat vervormd. De loca?e
van het bakhuis van Jan
Munter waar Smyth tot het
laatst woont moet gezocht
worden op ongeveer de plek
waar nu de Bakkerstraat loopt.
Het “Bakhuis”, aan de Bakkerstraat, bestaat al lang niet meer. Er is ook
verder geen zichtbare herinnering. De leiding van de Smyth groep komt nu in handen Hugh
Bromhead, wiens beschrijving van de dienst in 1609 aan het begin van dit document staat.
Na het overlijden van Bromhead wordt de groep verder geleid door Thomas Pygoc. Tot 1640
is de oorspronkelijke Smythgroep voor een deel nog te iden?ﬁceren, na 1640 lijkt de groep
helemaal te zijn opgegaan in de doopsgezinde gemeente.
Thomas Helwys en zijn groepje vertrouwelingen, waaronder zijn latere rechterhand, de
pelswerker John Murton, zijn al in 1611 teruggekeerd naar Engeland, waar zij in hetzelfde
jaar nog een bap?stengemeente met die naam beginnen in Spitalﬁelds, toen ruim buiten
Londen nu slechts een Londense buitenwijk bij het East End. Als beginselen voor de eerste
bap?stengemeente met die naam bestaan 4 pamﬂecen met een aantal van de 100
oorspronkelijk in La?jn opgestelde ar?kelen van John Smyth waarmee zij zich in London
proﬁleren. Het is spij?g dat Smyth en Helwys elkaar na hun scheiding elkaar nooit weer
hebben gezien op dit ondermaanse. Veel van wat Smyth bedacht heeV en in de verschillende
fasen van zijn geloofsontwikkeling op papier heeV gezet is via Helwys in het Bap?sme terecht
gekomen. Het is goed dat we ons realiseren dat Smyth en Helwys nooit bezig zijn geweest
met het opzecen van een wereldwijde denomina?e. Ze zochten slechts naar een “zuivere”
geloofsbeleving binnen een bijbels ingerichte geloofsgemeenschap.
De eerste bap?stengemeente in het Londense Spitalﬁelds krijgt ook weer te maken met
vervolging, toch is er vertrouwen op Gods leiding. Anabap?sten in de grotere regio,
sommigen zijn teruggekomen uit landen waar ze eerder naar toe vluchcen, zoeken vaak
aanslui?ng bij de nieuwe bap?sten in Spitalﬁelds. Toch blijV de vroegste bap?stengemeente

een scheuring niet bespaard. Er is niet veel geschreven over die vroege gemeente maar uit
een paar brieven uit Amsterdamse archieven blijkt dat een zekere Elias Tookey, met een
groep van 16 leden volgelingen, door oudste John Murton uit de gemeente wordt gezet. Die
groep gaat zelfstandig verder en zoekt kort daarna gelegenheid om zich te verenigen met de
Amsterdamse Waterlandse dopersen, eigenlijk net als Smyth eerder. Ze willen daartoe naar
Amsterdam komen. Het geschil dat ze nog uit de weg hebben te ruimen zou zijn gegaan over
een te calvinis?sche koers in de bap?stengemeente. In een antwoordbrief van de
Waterlanders aan Tookey lezen we een mate van scepsis en een aantal opvaqngen waar
Tookey niet mee in kan stemmen. De pogingen om uit te wijken naar Amsterdam en samen
te gaan met de Waterlanders eindigt in 1631 als de waterlanders aangeven niet verder te
willen tenzij hun doperse regels worden onderschreven. (Als ze toetreden tot de
bap?stengemeente van Helwys is de Tookeygroep al eens eerder van een Engelse
anabap?stengroep afgescheiden.) Tookey kan een aantal doperse regels niet onderschrijven,
o.a. geen eed aﬂeggen aan een overheid (o.a. de koning), geen wapens opnemen, niet
deelnemen aan gevechts- en oorlogshandelingen, geen func?e in overheidsdienst aannemen
en ook deze regel: bij gebrek aan een voorganger mag een door de gemeente aangestelde
“gewone” broeder de sacramenten bedienen, vindt geen genade bij Tookey. Een ander
geschil gaat over de mate van Godheid in Christus. Bekend is dat de Waterlanders wel
andere groepen anabap?sten accepteren, bijv. een groep van 5 personen uit Engeland in
1630 en uit Lincoln John Drew, in 1640. Drew en Smyth waren met elkaar bekend toen Smyth
in Lincoln predikant was. Drew wordt later voorganger bij de Amsterdamse Waterlanders.
Voordat de fusie wordt goedgekeurd valt de Smyth groep nog verder uiteen. Enkelen sluiten
zich aan bij de Johnsongemeente, er gaan ook enkelen naar de John Robinsongemeente in
Leiden, die zich daar uitspreekt tegen de doopsgezinden. Het overgebleven deel van de
Smythgroep krijgt uiteindelijk op 21 januari 1615, Smyth en Gerritsz zijn beide dan al
overleden, formeel instemming om zich aan te sluiten en op te gaan in de Waterlandse
Doperse Gemeente die in 1608 een eigen gebouw, “bij ’t Lam”, heeV kunnen betrekken aan
de Singel achter nummer 454, in het huis ‘Aken” en het huis “Naast Aken”. Het gebouw, met
het uiterlijk van een schuur, is 19 meter lang en 9 meter breed en vrij hoog, later komt er nog
een galerij in. Het staat in een omsloten tuin tussen 4 woningen van dezelfde doopsgezinde
eigenaar en lakenhandelaar van Warendorp. Vanaf de straat is het gebouw niet te zien. Het
vanaf de straat niet zichtbaar mogen zijn is des?jds een gemeentelijke verordening voor het
bouwen van doperse (kerk)gebouwen en joodse synagogen. In 1639 is een grote repara?e
nodig als gevolg van rocende funderingsplanken. Van de gelegenheid gebruikmakend wordt
het niet een repara?e maar het neerzecen van een nieuw en groter gebouw dat ook nodig is
vanwege de groei van de dopersen. Deels voortkomend uit het samengaan van een aantal
mennistengroepen in Amsterdam. Daarnaast blijven er nog een aantal grotere en kleinere
doopsgezinde groepen in Amsterdam zelfstandig doorgaan.
Het restant van de van oorsprong Engelse migrantengroep van John Smyth is rond 1640
helemaal opgegaan in de doperse gemeenschap. Op de herinneringsborden aan de wanden
van het huidige kerkgebouw komen nog tot 1694 nog Engelse namen voor van leraren,
oudsten en voorgangers.
Het laatste boek van Smyth met de 100 stellingen komt postuum uit. De uitgever heeV er
kennelijk op toe moeten leggen want hij laat in een toevoeging weten dat de schrijver te arm
is om de volledige kosten te betalen. In retrospec?ef ontvangt John Smyth grote
interna?onale lof voor zijn persoon en zijn werken, in het bijzonder voor vrije gemeenten
wereldwijd. Kri?ek krijgt hij voor het regelma?g wijzigen van standpunten en beginselen en
de snelheid waarmee die wijzigingen zich voltrekken. Veel van de mannen uit zijn toenmalige
“netwerk”, kunnen hem daarin niet volgen en keren zich tegen hem
Het gedachtegoed en de principes van John Smyth leiden later tot het ontstaan van de
oudste vrije kerk denomina?e: de bap?sten. Het Doperdom is weliswaar veel ouder maar

niet vrij. Alle lokale gemeenten zijn aangesloten bij een overkoepelende centrale
bestuursorganisa?e. In Nederland kennen we twee hoofdstromen in het Bap?sme, de bij de
Unie van bap?sten aangesloten gemeenten en daarnaast de gemeenten aangesloten bij de
ABC (=Allian?e van Bap?sten en CAMA gemeenten). Al een ?jd vinden er gesprekken plaats
om te zien of de beide stromingen in elkaar op kunnen gaan maar dan toch ook weer met
behoud van volledige autonomie van de lokale gemeente, zodat een Bap?stengemeente
toch “vrij” is, (van centrale aan- of besturing). Naast de beide hoofdstromingen zijn er nog
een aantal “vrije” bap?stengemeenten die niet bij een “koepel” zijn aangesloten.
Thomas Helwys, de eerste bap$stengemeente.
Als Helwys later, hij overlijdt in 1616 in de Newgate gevangenis waar hij zit op last van Koning
Jacobus, alles nog een keer overdenkt, zegt hij toch woorden van diep respect en grote
bewondering over zijn vroegere vriend John Smyth, van wie hij in 1611 pijnlijk afstand
neemt. “We dienden een goede zaak om hem te volgen met de uitzonderlijke gaven en
talenten die God toen aan hem gaf, maar al onze liefde was te beperkt en hem onwaardig”.
Helwys zit gevangen omdat hij de koning laat weten dat “Church and State were to be kept
separate in macers of law”. Avant la lecre proclameert hij zo de vrijheid van geloof. De
koning reageert genadeloos.
Er worden meerdere mo?even genoemd voor de scheiding tussen Smyth en Helwys en het
ﬁjne zullen we er misschien nooit van weten. Aanvankelijk Smyth volgend in het idee samen
te gaan met de dopersen ondervindt Helwys in toenemende mate tegenzin bij het idee dat
hij als Engelsman z’n (geestelijk) thuis moet vinden in een gemeente met Hollandse
gewoonten en eigenaardigheden en waar men een taal spreekt die hij niet verstaat en dus
aan de woordverkondiging niets heeV, laat staan dat hij ergens amen op zeggen.
Bovenstaand noemen we de theologische tegenstellingen. Hun wegen gaan uit elkaar,
Helwys gaat met een kleine groep terug naar Engeland. Smyth blijV met de zijnen in
Amsterdam.
Eerder, in 1609 door John Smyth zelf en in 1610 door de gezamenlijke Smyth groep worden
geloofsverklaringen opgesteld. Die van 1609 is wel bekend maar nooit gepubliceerd en die
van 1610 is een aangepaste kopie van de doperse geloofsverklaring van de Ries en Gerritz uit
1580 en alleen als beves?ging van overeenkoms?ge geloofsovertuigingen aan hen
teruggestuurd.
Met name Smyth heeV zich gebogen over de doop en gevonden dat een kinderdoop geen
bijbelse grond heeV en alleen “volwassenen” gedoopt kunnen worden. Het kunnen
vertellen, getuigen in weinig en simpele bewoordingen of juist wel met een academische
verhandeling over wat je gelooV, bepaalt de mate van volwassenheid en geschiktheid voor
de doop. De betekenis van de doop is gewoon te groot om die aan kinderen te bedienen. Hij
raakt ervan doordrongen dat de doop bedient moet worden op grond van belijdenis,
getuigenis van persoonlijk geloof. Steeds in lijn met zijn eerdere gedachten over de doop.
Het is aannemelijk dat Helwys en Smyth samen of in groepsverband over dit en meerdere
onderwerpen hebben gesproken of gediscussieerd en misschien heeV e.e.a. zelfs
bijgedragen tot de uiteindelijke verwijdering. Helwys maakt dan ook zijn posi?e in de groep
duidelijk door het opstellen van de “Synopsis van het ware geloof van Engelse Christelijke
Kerk in Amsterdam” in 1610, in de 19 ar?kelen zijn veel elementen van het denken van
Smyth terug zijn te vinden. Opgesteld in La?jn, zendt Helwys “zijn” geloofsbeginselen naar
de Ries en Gerritsz, van de Waterlandse dopersen. Hij voegt nog een brief bij, weer in het
la?jn, namens zijn fac?e “True Chris?an English Church”, dus toch (nog) geen “bap?sten”, om
op vriendelijke voet met de Waterlanders te blijven. In de brief verzoekt hij tevens de Smyth
groep niet te accepteren. Zouden de Waterlanders dat wel doen dan zouden ze Smyth en zijn
dwaalleer aanmoedigen. De brief is bedoeld om de Waterlanders de mogelijkheid te geven
onderscheid te maken tussen Helwys en Smyth en waar zij onderscheidend voor staan. In de
brief is nergens te lezen dat de Helwys fac?e toenadering zoekt tot de Waterlanders.

Helwys zal later, in Engeland, met meerdere schrijvers andere voor het bap?sme belangrijke
confessions en beginselen opstellen. Thomas Helwys is van grote betekenis en drukt aan de
hand zijn publica?es een belangrijk stempel op het ontluikende bap?sme. Eerst, inhoudelijk,
in de schaduw van John Smyth, na hun scheiding en terugkeer is Engeland komt hij met
eigen overtuigingen.
- Thomas Helwys valt de eer te beurt als eerste een oﬃciele Bap?s?sche geloofsverklaring op
te stellen, ergens in 1611: A DeclaraLon of Faith of English People Remaining at Amsterdam
in Holland”. In The Declara?on merken we dat Helwys een andere, een eigen koers kiest dan
in zijn eerdere synopsis, waarbij, vanwege het opschriV, we er vanuit moeten gaan dat
Helwys de geloofsverklaring daadwerkelijk nog in Amsterdam schrijV. Het is niet duidelijk of
“The Declara?on" nog in Amsterdam verschijnt, volgens het opschriV wel?, of anders wat
later in London, in het najaar van 1611 .
Het gaat daarin o.m. over ziekenzalving, geloofsdoop, genade voor allen, Tim.2:4 en 2 Petr.
3:9, opleggen van handen, vrije wil van de mens, geloofsvrijheid (sola ﬁdes, sola scriptura,
sola gra?a) en voetwassing!, curieus want dat komt bij de Waterlander doopsgezinden
vandaan, waar het gebruik is. Juist het idee om samen te gaan met de dopersen vormt het
belangrijkste aspect van het conﬂict en de uiteindelijke scheiding tussen Helwys en Smyth.
Opmerkelijk is dat het woord bap?st als benaming dan nog steeds niet genoemd wordt.
Op de achtergrond speelt ook nog een weinig belicht aspect. Omstreeks het vluchtvertrek
van Helwys uit Gainsborough in 1607, wordt de achtergebleven echtgenote, van Helwys,
Joan Ashmore, ze zou op de “boedel” passen, gearresteerd en gevangengezet in York Castle,
als een soort wraak op het ongeoorloofde vertrek van haar gade. Er zijn dan ook nog 7
kinderen. Pas na 3 maanden wordt ze vrijgelaten maar gaat dan naar familie in London,
vanwege het familienetwerk is het daar veiliger voor het gezin. Ze wachten dan zo’n 3 jaar op
terugkomst van Thomas. Als hij dan thuiskomt, de eerste bap?stengemeente s?cht en het
jaar daarop, hetzelfde jaar 1612 waarin zijn vroegere vriend John Smyth overlijdt, 2 grotere
werken publiceert en ook zijn boek “Mystery of Iniquity”, worden hij en zijn medewerker
John Murton gevangen gezet in Newgate prison waar hij in 1616 overlijdt. Het is niet zeker of
Murton ook gevangen wordt gezet, als dat zo is dan komt hij na enige ?jd weer vrij want hij
neem de leiding n de gemeente over van Helwys. Hij schrijV en publiceert, met nadruk op
geloofsvrijheid en overlijdt dan in 1626. Van Helwys’s boek “Mystery of Iniquity” uit 1612 ligt
een origineel exemplaar in de Bodleian Bibliotheek in Oxford. Omdat op de binnenﬂap tekst
geschreven is neemt men aan dat dit exemplaar aan Koning Jacobus persoonlijk is
aangeboden. Die presenta?e heeV tot direct gevolg dat Helwys wordt gearresteerd. Op de
binnenﬂap staat een handgeschreven quote uit het boek: “For we do freely profess that our
lord the king has no more power over their consciences than over ours, and that is none at
all. For our lord the king is but an earthly king, and he has no authority as a king but in
earthly causes. And if the king’s people be obedient and true subjects, obeying all human
laws made by the king, our lord the king can require no more. For men’s religion to God is
between God and themselves. The king shall not answer for it. Neither may the king be judge
between God and man. Let them be hereLcs, Turks, Jews, or whatsoever, it appertains not to
the earthly power to punish them in the least measure. This is made evident to our lord the
king by the scriptures".
Helwys ontwikkelt als “leek” ideeën die het oorspronkelijke DNA van bap?stengemeenten
vormen. Helwys is geen academisch theoloog zoals Smyth en Robinson maar als jurist
afgestudeerd in 1593. De eerder vermelde opvaqngen van Smyth over kinderdoop en doop
op belijdenis worden ook beschreven in de ar?kelen van Helwys. Zonde komt voort uit
“denken” en tot op zekere leeVijd zijn kinderen daartoe niet of beperkt in staat. Hun
overtredingen kunnen hun dus niet aangerekend worden en zijn dus vrijgesteld van straf op
zonde, daarom hoeven zuigelingen, baby’s niet tot behoud te worden gedoopt. Komt een

(jong) volwassene tot onderscheid dan kan er op grond van zijn of haar geloofsgetuigenis,
belijdenis, gedoopt worden. Helwys neemt ook een ar?kel op dat een verband legt tussen
berouw en bekering, als een vast onderdeel van een belijdenis, en de doop, (Rom.6.) Dat
komt hem op veel kri?ek te staan van de geves?gde kerken.
Helwys en de zijnen worden om hun opvaqngen gehekeld en vinden geen accepta?e of
toleran?e van de anglicaanse en evenmin van de rooms katholieke kerk. Ze worden zeer
tegengewerkt in een Engeland waar aan de bestaande rangen en standen door “vrije”
bap?sten getornd wordt met een vrijheidsgezinde visie. Het is in die dagen een behoorlijk
revolu?onaire ontwikkeling: een groep die zich op geloofsgronden wil oncrekken aan
kerkelijk-en staatsgezag. Want natuurlijk drijV de bap?stengemeente het later op de spits en
slaat door: De elite, geleerden, academici, e.a. worden gewantrouwd en ook wel geweerd.
Het geloof van de elite is immers gebaseerd op menselijke eigenschappen en dus niet door
de groei in de Geest, vinden de bap?sten. “Wel geloven met het hoofd maar niet met het
hart, hun geloof is niet echt”. Juist het klerikale establishment, dat niet bereid is de bijbel op
haar haar woord te nemen maar juist vervolgingen inzet om de dissenters te bewegen terug
te keren naar “Kerk en Kroon” of het zwijgen op te leggen vormt de belangrijkste horde voor
een zuivering van kerk en geloof en tevens oorzaak voor hun eerdere vlucht naar Holland in
1607. Aan de hand van deze overwegingen stelt Helwys vast dat geleerdheid niet dominant
hoort te zijn in een (bap?sten)gemeente. Het geloof en de inbreng van eenvoudige leken is
gelijkwaardig en even waardevol als dat van notabelen of academici. Maatschappelijk gezien
is het eigenlijk niets minder dan een protest m.n. tegen de overwaardering van de
scholas?eke elite die gewend is om in kerk de lakens uit de delen. Het is aannemelijk dat
meegenomen aspecten van de Amsterdamse doperse onatankelijkheidszin ook post
hebben gevat in het denken van Helwys. In 1626 bezoeken twee afgevaardigden namens de
5 vroege bap?stengemeenten in Engeland de Waterlanders in Amsterdam om
“vriendschapsbanden” aan te knopen en ook om de diverse standpunten van de gemeenten
te vergelijken. Dat contact loopt op niets uit, de eerdere controverse tussen de Waterlanders
en Helwys herhaalt zich, op de punten: wel of geen wapens opnemen, wel of niet in
overheidsdienst treden, wel of niet een eed op de kroon aﬂeggen en over de diverse ambten
en bevoegdheden in de gemeente wordt men het niet eens. De Engelse bap?sten willen op
alle punten wel, de Waterlanders niet. Wat de organisa?e in de Engelse bap?stengemeenten
in 1626 betreV gaat het zo: Er zijn een aantal oudsten door de gemeente aangesteld en
beves?gd met een mandaat voor het uitvoeren van taken, meestal voor een leven lang.
Mochten er door omstandigheden geen oudsten dienst kunnen doen, dan mogen door de
gemeente aangestelde en beves?gde gemeenteleden, preken, over bekering preken, dopen
en andere openbare handelingen verrichten. Het bedienen van het avondmaal wordt niet
speciﬁek genoemd. De gemeente is dus bevoegd oudsten aan te stellen en is daarmee ook
de primaire bevoegde.
Na wat omzwervingen komt de gemeente later in de wijk Depƒord terecht, westelijk van
Greenwich.
Het valt op dat men in bepaalde Amerikaanse reac?es op de werken van Helwys juist de
vrijheidsgedachten accentueert: de vrije wil van mensen, vrij om eigen keuzes te maken in
geloofszaken. Niet vreemd want geloofsvrijheid, beschreven in zijn boek “Mystery of
Iniquity” uit 1612 ,vormt later de grondslag voor het ontstaan van een Amerikaanse
afsplitsing: de Free Will Bap?sts.
Splitsing
Vanaf 1635 volgt er een splitsing van de Bap?sten denomina?e in een General Bap?sts groep
en een Par?cular Bap?sts groep. General (algeheel, algemeen) betekent: iedereen kan zich
verzoenen met God door het oﬀer van zijn zoon Jezus Christus. Par?cular (voorbehouden)

betekent: Verzoening is voorbehouden voor een beperkte, bepaalde groep, overeenkoms?g
de predes?na?eleer van Calvijn. Je kunt dus zeggen dat het gedachtegoed van John Smyth
ten grondslag ligt aan de General Bap?sts. Hij zou zich niet hebben kunnen verenigen met de
uitverkiezingstheorie. Het dopen door onderdompeling (immersion) komt pas vanaf 1640 in
gebruik, tot dan wordt er meestal gedoopt door begie?ng of besprenkeling (aﬀusion). Het
dopen geschiedt uitsluitend op basis van een getuigenis van persoonlijk geloof ten overstaan
van de geloofsgroepering waar men, zich ook door die doop, bij wil aansluiten.
Er wordt nog wel eens gesteggeld over de naamgeving “bap?sten”. Die zou afgeleid zijn van
dopen door onderdompeling, dus helemaal in water ondergaan. De naamgeving als
bap?stengemeente vanaf 1611/1612 loop dus niet synchroon met de daar in gebruik zijn
doophandeling, nl. een soort begie?ng, besprenkeling, water opbrengen. Er wordt wel
aangenomen dat vroege bap?sten die naam als een scheld- of geuzennaam kregen
toegedicht. In Hengelo heet de Bap?stengemeente God is Liefde aan de Marskant oﬃcieel
“Gemeente van Gedoopte Christenen (Bap?sten)”. Zo staat het op een bord aan de
voorgevel. Misschien is dat wel een treﬀende benaming.
Het woordgebruik “dopen”, zou toch niets anders kunnen betekenen dan onderdompelen in.
Misschien stellen de kwaliteit en kwan?teit van beschikbaar doopwater in die ?jd de
doopbedienaars voor prak?sche problemen en kiest men voor een handzame oplossing.
Nog meer over wortels
Nu we de gangbare en historisch gedocumenteerde ontwikkeling van het bap?sme hebben
beschreven is het de moeite waard kort aandacht te schenken aan de minder gangbare
ontstaansgeschiedenis van de (ana)bap?sten. Door historici wordt die omschreven als de
Keller/Broadbent theorie. O.a. Charles Haddon Spurgeon geloofde en verkondigde deze
theorie. Zonder dat de naam bap?sten of anabap?sten door de geschiedenis meereist naar
vandaag, begint de theorie, waarvan een basiselement is: de geloofsdoop en die door
onderdompeling, aan te wijzen dat de grondlegger Johannes de Doper is, de neef van Jezus.
De theorie gaat er ook van uit dat het dopen op getuigenis (volwassenendoop), door
onderdompeling tot ongeveer het jaar 300 algemene prak?jk is, m.n bij christengemeenschappen rond de Middellandse Zee. Men gaat ervan uit dat deze doopelementen worden
bewaard en verder (vaak in het geheim) doorheen de geschiedenis gedragen via de o.a.
Montanisten, Nova?onisten, Gandulﬁanen, Dona?sten, Doce?sten, Katharen, PetroBrussianen, Henricianen, Berengarianen, Arnoldisten, Waldenzen, Hussieten, Wickliﬀﬁeten
op het con?nent en de Lollarden in Engeland.
De meeste van die verhalen uit de theorie gaan terug naar de middeleeuwse periode
van de Waldenzen die rond 1175 in Frankrijk, ontstaan, sommige schrijvers willen hun
geschiedenis al in 400 - 800 laten beginnen. Door toedoen van een van hen, de rijke
edele Waldo, zijn zij al heel vroeg in het bezit van de in hun taal (Occitaans) vertaalde
Vulgaat. Aanvankelijk grijpt de kerk niet in, maar als er rondreizende “evangelisten”
namens de Waldenzen rondtrekken wordt de beweging door paus Lucius 3e in 1184
veroordeeld en worden de volgelingen geëxcommuniceerd. Toch neemt hun aantal toe
in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Ze krijgen steun van sommige Zuid-Franse adellijken,
die zich op deze wijze losmaken van de Franse koning. Die zich op zijn beurt aansluit bij
de paus en zij samen de Waldenzen hevig vervolgen.
Waldenzen verwerpen het afleggen van de eed, de wapendracht, later verwerpen ze
ook kerkelijke gewoonten als aflaatpraktijken en het opdragen van missen voor de
overledenen. In 1488 wordt zelfs een kruistocht tegen hen gericht; ze verbergen zich
echter in de dalen van de Alpen, ten zuidwesten van Turijn. Pas in 1848 krijgen ze hun
burgerrechten terug. Tegenwoordig leven de meeste Waldenzen in Italië (circa 30.000)
en in Uruguay (circa 15.000). Het hoofdkwartier is gevestigd te Rome.

Van de groepen die gerelateerd worden aan de Waldenzen, dat zijn er door de eeuwen
heen een hele rij, is historisch niet zoveel bekend m.n. op het punt van dopen.
Hetgeen, in doorgaande lijn door de eeuwen heen, de verbindende factor zou moeten
zijn met het anabaptisme en het latere baptisme. Over de doop bij de Waldenzen zijn
tegenstrijdige publicaties verschenen. Een aantal waarin de kinderdoop wel is
“toegestaan”, andere onderzoekers schrijven dat de kinderdoop werd verworpen en er
zijn schrijvers die aangeven dat er bij voorkeur “volwassen” gedoopt diende te
worden. Het is dus lastig daar duidelijkheid over te krijgen. Het is bekend dat er tijdens
hun vervolgingen ook Waldenzen naar Nederland zijn uitgeweken, gemeenten hebben
gesticht en volgens een aantal onderzoekers voorlopers van de anabaptisten zijn, of
dat zij sterke invloed hadden op de anabaptisten, die op hun beurt als doopsgezinden
een mate van invloed hebben gehad op het ontstaan van het baptisme.
Het is van alle ?jden dat er binnen een grote groep met gedeelde beginselen er al?jd weer
kleine of grotere groepen opstaan die, om welke reden ook, zich afscheiden en verdergaan
als een autonome gemeenschap met dan weer nieuwe of afwijkende beginselen. Ook de
apostel Paulus kan het op een zeker moment niet vinden met zijn collega Barnabas. Ook zij
gaan uit elkaar. (Hand.15:35 e.v.)
Soms lukt het een dergelijke beweging de zegen van de dan de heersende kerk
te verwerven en ontstaat er een nieuwe “kloosterorde” zoals, na heel veel moeite, bijv.
die van de Franciscanen. Met de regelmaat van de klok wordt zo’n nieuwe beweging niet
alleen de zegen ontzegd, maar is vervolging hun lot, soms tot de dood erop volgt. Dit lot
geldt bijv. ook de Waldenzen die een lange en gruwelijke geschiedenis hebben van
vervolging, gevangenschap, martelingen, verdrinkingen en verbrandingen en door heel
Europa en zelfs naar Zuid Amerika zijn uitgeweken. In de 16e eeuw, als de Waldenzen zich
uitspreken voor de reforma?e krijgen ze op verzoek beperkte steun van Willem van
Oranje.
Wat er over de lotgevallen van bovengenoemde groepen op papier staat is meestal
geschreven door de kerk, in hun inquisi?erapporten, verslagen van concilies en
besprekingen op hoog kerkelijk niveau. Daar staan ook van talloze kerkleiders uitspraken,
beschuldigingen verwensingen, veroordelingen en verwijzingen in aan het adres van bijv.
de Waldenzen. Door de aanvankelijk algemene ongelecerdheid, vaak bestaan de groepen
uit arme lieden die een sobere, eenvoudige levenss?jl nastreven, is er in de vroege
periode namens of door de vervolgde gemeenschappen nauwelijks iets aan papier
toevertrouwd. Zo is er weinig informa?e over de groeperingen in de periode van het jaar
300 tot het jaar 1000. Wat hun overkomt, vanuit hun beleving, is weinig bekend. Toch zijn
er uit de latere rapporten en brieven wel talloze namen, incidenten en historische
verhalen bekend, waaruit een reconstruc?e van hun lotgevallen is te herleiden. (Een
poging daartoe lezen we in de roman van Umberto Eco, “De naam van de roos”, waarin
deze situa?e aan het begin van de 14e eeuw de achtergrond vormt.)
Dat deze groepen als voorlopers van de anabap?sten worden gezien is minder
eigenaardig dan we zouden denken. Uit de rapportages blijkt vaak dat zij een bijbels
gefundeerde levenss?jl nastreven, waarin bijv. de Mariaverering onbijbels wordt
gevonden, cruciﬁxen verbrand mogen worden en de bijbel maar 2 sacramenten kent, nl.
het heilig avondmaal en de doop, met dien verstande dat zuigelingen op wens van ouders
niet gedoopt horen te worden maar naar eigen overtuiging volwassen gedoopt horen te
worden. Naast de eerdergenoemde beginselen over eed aﬂeggen en wapendracht, die bij
doopsgezinden nog steeds actueel zijn, weten de groepen steeds weer de decaden?e en
het machtsmisbruik van de kerk aan de orde te stellen. Dat blijkt al uit geschriVen uit
ongeveer 1150.

Als de vervolgingen in de Piemonte rond 1540, de Reforma?e komt net goed op stoom,
gruwelijke vormen aannemen, duizenden worden vermoord, door de Italiaanse inquisi?e,
stellen Erasmus, Farel en Calvijn (de laatste met de nodige nuance) in brieven deze
misdaden aan de kaak. Later volgen er nog meer slach?ngen, als gevolg van de
contrareforma?e laten duizenden het leven, soms uitgemaakt voor kecerse Lutheranen.
in 1655 is er ?jdens de Piemontese Pasen een gruwelijke slach?ng en in 1685 verbinden
zich de Paus, de hertog van Savoie en de Franse Lodewijk de 14e zich om gezamenlijk de
Italiaanse valleien te zuiveren. Na aﬂoop zicen er 12000 Waldenzen in de gevangenis van
Turijn, waarvan er 9000 creperen. Tijdens deze vervolgingen vluchten ook duizenden,
naar Zwitserland. Het kleine land kan ze onvoldoende herbergen, daar het ook al zoveel
Franse Hugenoten heeV opgenomen. Door de nood gedreven proberen ze zo goed en zo
kwaad als het gaat terug te keren naar hun erfgebieden. Ook vluchten de Waldenzen wel
naar andere Europese landen waaronder Duitsland en de Nederlanden en zelfs naar Zuid
Amerika. Er zijn brieven bekend, ongeveer uit 1650, aan de Engelse regering onder Oliver
Cromwell en aan de Staten Generaal, waarin de zaak van de Waldenzen wordt bepleit.
Een beperkt aantal Waldenzen komt als geloofsemigrant in die jaren naar de
Nederlanden.
Dat deze theorie over het ontstaan van het bap?sme minder gangbaar is komt doordat er
nergens een noodzakelijke, waarneembare verbinding of opvolging aan is te wijzen
tussen (een van) deze groepen en anabap?sten, doopsgezinden of bap?sten, waardoor
het minder aannemelijk is dat er een historisch doorlopend verband is tussen deze
vroege “protestantse” groepen en het ontstaan het bap?sme. We kunnen er wel vanuit
gaan dat in elk geval delen van het gedachtegoed van deze groepen hetzelfde is als dat
van de anabap?sten, doopsgezinden en bap?sten.
Maar als we de ingezece theorie verder volgen gaat de lijn, of een hoofdaVakking, vanaf
1520 verder via Zwitserland. Op de klaroenstoten van de Reforma?e die overal weerklinken
komen de in het geheim samenkomende groepen zoals de anabap?sten, zij het op kleine
schaal, te voorschijn en stuiten dan ogenblikkelijk weer op heVige tegenstand. M.n. de
wederdopers (anabap?s?sche) variant, die uit de Zwitserse Reforma?e in Zollikon, ontstaat,
(Zwitserse Broeders) worden niet gedoogd. In 1524 komen er van de hand van evangelist
Thomas Manz 4 documenten, waaronder de bepalende “18 ar?kelen”.
In dezelfde periode is ook voormalig priester Balthasar Hubmaier overgegaan naar de
Reforma?e en laat zich op geloof dopen en wordt daarmee anabap?st. Hubmaier ontvangt
zijn theologiebul (Freiburg) in hetzelfde jaar als Luther. In zijn belangrijke en bepalende
theologische publica?es gaat het over wedergeboorte door geloof, in Jezus Christus,
“wiedergeburt”. Een nieuw geluid. Het moet zo snel mogelijk weer de kop in worden
gedrukt. De katholieke Habsburgers zijn genadeloos, op 10 maart 1528 wordt hij op de
brandstapel verbrand en 3 dagen later krijgt zijn vrouw een zware steen om haar nek en in
de Donau gegooid verdrinkt ze in het koude water.
- Bij de vervolgingen in Friesland komt het voor dat gevangengenomen anabap?sten met
gebonden handen op de kop in een volle regenton worden gezet, totdat de dood erop volgt.
“Jullie willen toch zo graag kopje onder!”De wederdoper Felix Manz is de eerste martelaar die door protestanten wordt omgebracht
op beschuldiging van de Zwitserse reformator Zwingli zelf. Op een boot worden Manz’
handen achter zijn knieën vastgebonden en aan een stok onder zijn oksels in het water
gegooid, daar waar de rivier Lemmet in de Zuriger See vloeit. Aangemoedigd door zijn
moeder en broer, om niet in de gaan op smeekbeden van de aan boord zijnde
reformatorische predikant om zich te bekeren, verdrinkt ook Manz in het het ijskoude water
op 5 januari 1527. Weer vervolging dus, nu in hoofdzaak door de protestantse Luthersen.
Wat een chaos, pijn, angst en verdriet, uit naam van het geloof.

Vanaf ongeveer 1534 wijken behoorlijke aantallen anabap?sten uit naar Engeland. De
vluchtelingen kunnen zich in Engeland behoorlijk handhaven door hun geheime prak?jk
weer op te pakken, veelal als groep met een vreemde taal en gebruiken, ergens bij elkaar
gehuisvest. Over het doen en laten van deze groepen is niet veel bekend. Door de
eeuwenlange prak?jk van geheimhouding en vervolging zijn er ook andere dan
doopaspecten in hun beginselen gekropen, zo moeten ze niets hebben van een heersende
en bepalende overheid, niet van de kerk en niet van de staat. “Vrijheid” staat hoog in het
vaandel. Alles wat te maken heeV overheersing, zoals wapens en andere geweldsmiddelen,
onderdrukking door het staatsapparaat, ze moeten er niets van hebben. De veronderstelling
is, meer aanname dan gedocumenteerde informa?e, dat anabap?sten waar mogelijk zich
later wel aansluiten bij de puriteinse beweging, zo vanaf 1540. Het zou te ver voeren om te
stellen dat de puriteinse beweging de anabap?s?sche beginselen op het hart draagt, maar
de uiteindelijke geloofsvrijheid, de scheiding van kerk en staat is wel mede ontstaan door de
invloed van de puriteinse beweging. Veel, vaak uitgeweken, anabap?sten in Engeland
worden later lid van dan pas ontstane bap?stengemeenten. Daar waar geloofsvrijheid of
toleran?e van anders gelovigen ontstaat organiseren de oorspronkelijke anabap?sten zich
ook wel als mennisten, mennonieten of doopsgezinden in gemeenten. Waar die vrijheid niet
ervaren wordt komt men in het geheim en in het verborgene bijeen.
Huidige Bap?sten houden zich min of meer aan de volgende beginselen
* Bap?sten hanteren geen geloofsbelijdenissen, of hechten er geen waarde, naast het Gods
Woord, dat genoeg en voldoende is voor geloof en prak?jk.
* Zij geloven dat Christus het hoofd van de kerk is. Geen mens is aangesteld als absoluut
leider, geen (bepalende invloed van overkoepelende) kerkverbanden. Alle kerkelijke
gemeenten zijn principieel autonoom, besturen zich zelf middels gemeentevergaderingen als
hoogste aardse autoriteit.
* Kennen 2 “ambten”, oudsten en diakenen. De voorganger is ook oudste.
* Ze geloven in een principiële scheiding van kerk en staat.
* Ze par?ciperen wel in samenwerkingsverbanden, bijv. met andere bap?stengemeenten
of andere (op punten gelijkdenkende) kerken, bijv. i.v.m. een lokale kerkelijke ac?e.
* Ze zijn overtuigd dat elk individueel mens, zonder tussenkomst van een andere middelaar,
dan Christus, verantwoording aﬂegt t.o.v. God. Er is maar een Middelaar: Christus.
* Bap?sten houden zich aan de geloofsdoop, niet tot behoud maar tot beves?ging en ui?ng
van geloof.
* Dat de bijbel (maar) 2 sacramenten kent: de geloofsdoop en het heilig avondmaal.
* Dat alleen gelovigen behouden kunnen worden.
* Dat alleen “wedergeborenen” en op geloof gedoopten opgenomen kunnen worden, lid
kunnen worden, in een bap?stengemeente. Bij voorkeur de lokale gemeente waar zij
gedoopt zijn.
* Ze kennen geen bijzondere betekenis toe aan historische of recente “voormannen”, zoals
Luther, Calvijn, John Knox of bap?sten als John Smyth, Gerhard Oncken of Billy Graham.
Er zijn ook stemmen die zeggen dat bap?sten niet protestant zijn. Dat is een verwarrende
veronderstelling, van welke ontstaansgeschiedenis gaat men uit? Op het con?nent heﬀen
protestanten des?jds protest aan tegen de, in hun ogen verwerpelijke, prak?jken en
misstanden in de R.K. kerk. Dat hebben de bap?sten van 1611 niet gedaan. In plaats daarvan
zij verzecen zich, protesteren, tegen de in hun ogen verwerpelijke, prak?jken en misstanden
en de dwingelandij van de Engelse Staatskerk. Bap?sten zijn voortgekomen uit protest tegen
de bepalende en dwingende heerschappij van de Anglicaanse Staatskerk, waarvan de
Engelse monarch het hoofd is. In die zin en ook wat theologie betreV zijn bap?sten wel
degelijk protestants.

Nu weten we hoe het zit met de wortels van het bap?sme. Behalve in het boek van Henk
Bakker, “De weg van Het Wassende Water” en een internetpublica?e van hem met als ?tel
“Beknopte geschiedenis van het Bap?sme in W-Europa, in het bijz. in Nederland”, is er
hoegenaamd geen uitgebreidere informa?e in het Nederlands verschenen over het ontstaan
van het bap?sme, vandaar deze poging.
Samenstelling, vertaling en redac?e Bronek Wlochacz,
Huizen, augustus 2018
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